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ভীতু হ্বভল্রণস্লীললা 
৮ পা এপ 

অন্বয়, স্বামিটাকা, অনুবাদ ও তাৎপর্ধ্য সহিত। 

শওকত শী? 

প্রজঞপাদ্- 

শ্রীনীলকান্ত গোস্বামি-ভাগৰতীার্ধ্য 
কর্তৃক 

অনুদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাঁদিত। 

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মান্ুযং দেহমাশ্রিতঃ | 
ভজতে তাদশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥ 

কলিকাতা! ১৮নং অদ্বৈতচরণ মল্লিকের লেন নিবাসী, 
্রস্বরেন্্রনাথ সাধু কর্তৃক প্রকাশিত। 

১৩২৮। ৭ই জো, 

টশাখী পূর্ণিমা। 

মূল্য ২২ টাকা মাত্র। 





৬৮ পিপিপি ৩ ৩ 

ভগবতাচাফ্ত-মহা প্রতৃপাদ শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামী 

সাং বৈচী 





বিজ্ঞাপন। 
প্রায় দুই বদর হুইল, আমি “ভ্রীকৃষ্চ লীলাম্ৃত” নামক 

একখানি গ্রন্থ রচন৷ করিয়াছি । তাহাতে ভগবানের গোলোকলীলা, 

অবতার, জন্ম, অস্থ্রসংহার, চৌর্ধ্য, মৃষ্তক্ষণ, দামোদর, ব্রশ্ধা- 
মোহন, কালিয় দমন, বন্ত্রহরণ, অন্নতিক্ষা, গিরিধারণ) নন্দোদ্ধার 

ও রাসলীলা, এই চৌদটি লীলার সারার্থ, স্বরচিত সংস্কৃত ও বঙ্গ- 
ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ধার! বাহিক মুল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়! 
ব্যাখ্যা করি নাই, কিন্তু এ পুস্তকের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছিলাম, 
“যদি সঙ্জনগণের সানুরাগ অভিপ্রায় বুঝিতে পারি এবং আমার 

পরমায়ু থাকে, তবে এই গ্রন্থ আবার বিস্তার পূর্বক পরিবার্ধিত 
করিয়া অন্তান্থ লীলার সহিত প্রকাশ করিব।” এ পুস্তকের 
উপর সংবাদ পত্র-সমূহের মন্তবা পাঠ করিয়। এবং পুস্তকের 
অচির-বিক্রয় দেখিয়া সজ্জনগণের সানুরাগ অভিপ্রায় বুঝিতে 
পারিয়াছি এবং বলা বাহুল্য আমি এধনও বাঁচিয়া আছি। 

অতএব স্বকৃত অঙ্গীকার অনুসারে এ পুস্তক অন্যান্ত লীলার 
দহিত পরিবর্ধিত করিয়! প্রকাশ করাই আমার উচিত ছিল এবং 
ইচ্ছাও ছিল। কিন্তু সংখ্যক হরি-পরায়ণ রসজ্ঞ ভক্তের একান্ত 
অনুরোধে জাঁপাততঃ ভগবানের রামলীলাই বিস্তার পূর্ববক 

লিখিতে হইল । 
অতি কল্লদিন পৃরধে্ধি অর্থাৎ এতদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও 
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পাশ্চাত্য সভ্য চার প্রথমাগমন-কালে শ্তরীরুঞ্জলীলার উপর বিশে- 
যতঃ রাসলীলার উপর অনেকের যেরূপ বিষ-দৃষ্টি হইয়াছিল, 
সৌভাগ্যক্রমে ভগবদিচ্ছায় এখন অনেকেরই সে ভাব শিথিল 
হইয়! আসিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ লীলার বিশেষতঃ রাঁসলীলার অন্ত- 
নিহিত একটা স্বগুঢ় সারত্ আছে তাহা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও 
অনেকের তাহাতে বিশ্বান জন্মিয়াছে স্বৃতরাং বুঝিবার জন্য 
ওৎস্বক্যও পধিবদ্ধিত হইয়াছে । আমার প্রণীত“্রীকৃঞ্চলীলামৃবত” 
নামক পুস্তকে রালীলায় শ্রীমন্তাগবতোক্ত মূল শ্লোক উদ্ধৃত 
করিয়! ক্রমানুরূপ ব্যাখ্য। হয় নাই, কেবল নিজ ভাষায় তাগপর্ধা 
বিবৃত করিয়াছি, তাহাও অতি সংক্ষিপ্ত । অতএব তত্ব-জিজ্ঞান্তু 
সঙ্জনগণের তাহাতে তৃপ্ডিলাভ হয় নাই, সেই জন্যই তাহার! 
প্রত্যেক শ্লোক উদ্ধত করিয়! বিস্তৃত তাত্পর্য্ের সহিত রাসলীলা 
লিখিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। কিন্তু মাদৃশ মন্দমতির পক্ষে 
ইহা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। অতম্সিরসন দ্বারা ভূৃতময় ব্রহ্মা 
হইতে ব্রহ্ম অনুসন্ধান কর! যেমন দুরূহ, শৃঙ্গার-রসাবৃত শ্রীকৃষ- 
রামলীলা হইতে পরম তত্ব বাহির করাও তদনুরূপ ৰা! ততোধিক 
ছুরহ। আমি যে, তাহা হইতে পরম রস উদ্ধৃত করিয়া সঙ্জ্ন- 
গণকে পদিবেশন পুর্ববক পরিতৃপ্ত কুরিতে পারিব সে ভরসা 
আমার নাই। তবে, সর্বদাই সাংসারিক অস্দাঁলাপে ব্যাপৃত 
আছি, যদ্দি অন্যের অনুরোধেও কিবিত কৃষ্$কথার আলোচনা 
হয় তাহাও পরম লাভ; এই ভাবিয়াই, এই অনাধ্য সাঁধনে 
সমুদ্যত হইয়াছি। (খোঁষ ধপরের ঝুটাও ভাল )। 
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“ভরীকৃষ্ণরাসলীলা”্বলিয়াই পুস্তকের মাম করণ ছইল। পুস্তক 
খানি পঞ্চাঙ্গে পরিপুষট। প্রধমাঙ্জ মূল শ্লোক, দ্বিতীয়া ক্লোকের 
অন্থয, তৃতীয়াঙ্গ শ্রীধর স্বামীর টীকা চতুর্থাজ শ্লনোকের অবিকল 
বঙ্গানুবাদ এবং পঞ্চমাঙ্গ বঙ্গভাষায় শ্লেকের তাশুপর্য্য বিবরণ। 

অনেক কৃতবিষ্ক মহাত্মা মূল শ্লেংক, টীকা ও বঙ্গানুবাদের লহিত 
শ্রীমন্তাগবত মুদ্রিত করিয়াছেন, কেহ কেহ বা শ্লোকের অয় 
করিয়াও দিয়াছেন। অতএব কেবল রাসলীল! সম্বন্বীয় পারমার্থিক 

তাৎপর্য্য লিখিলেই আম।র উদ্দেশ্য সাধিত হইত কিন্তু তাত্পর্যের 

নিকটেই মূল শ্লোক, অন্বয়, টীকা ও অনুবাদ থাকিলে বুঝিবার 
স্থবিধার হয়, সেই জন্যই এ চারি অঙ্গ সন্নিবেশিত করিয়াছি। 

অন্বয়াংশে শ্লোকস্থ প্রত্যেক পদেরই প্রতিবাক্য দিয়াছি এবং 

সমস্ত পদের ব্যাস-বিগ্রহ দেখাইয়াছি, কিন্তু শ্রীধর স্বামী যে যে 

পদের সমাস বিশ্লেষ করিয়াছেন তাহাতে আমি হস্তক্ষেপ করি 

নাই। অতি অল্লাক্ষরে শ্লোকের অতি সরল ও অবিকল অনুবাদ 

করিয়াছি। তাৎপর্য্যাংশে রাঁদলীলার অতি পবিত্র পরমার্থই 

বিবৃত হইয়াছে। ভাগবত"-বন্তা! শুকদেবই পরীক্ষিতের প্রশ্নানুসারে 

রাসলীলার প্রবিত্রতা৷ প্রতিপাদন করিয়াছেন; শ্রীধরম্বামী আপন 

স্বাভাবিক স্বল্লভাধিতানুম্থার অতি অল্পক্ষরে তাহ! বিবৃত করিয়! 

দিয়াছেন; আর আমি, মিষ্টান্-লালস বালকের স্থায়, এ 
উভয়েরই উচ্ছিষ্ট, রাখিয়া রাখিয়া অধিকক্ষণ আম্বাদন করিয়াছি। 

স্থানে স্থানে অন্থান্ত 'টাকাকারের অভিপ্রায় লইনাই এমন নহে। 
যদিও শ্রীমন্তাগবত পঞ্চম বেদের প্রধান গ্রস্থ। সুতরাং স্বতঃসিস্ধ 
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প্রমাণ) তথাপি সাধারণের মনস্ত্টির জম্ঘ প্রয়োজনমতে বেদ।দি 
অন্য শান্ধের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি । মুল বেদবাক্য অবিকল 

উদ্ধৃত করি নাই; বঙ্গভাষায় তাহার ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছি। 
তাঁশুপর্য্যাংশে ভাষার পাঁরিপাট্য দ্রেখাইবার চেষ্টা করি নাই; 

সরল ও সহঞ্জ ভাষায় মনের অতিপ্রায় অভিব্যক্ত করিয়াছি; 

শ্রুতি মধুর হইয়াছে কিনা তাহা! আমি নিজে বলিতে পারি না )-- 
পাঁচক ব্যগ্তনের আস্বাদন বুঝে না। থে অভিপ্রায়ে “শ্রীকৃষ- 
রাসলীল1” লিখিতে উদ্ভভ হইয়াছি তাহাতেও কৃতকাধ্য হইয়াছি 

কি না তাহাও বলিতে পারি না, তবে সম্প্রদায় বিশেষের অন্ধ- 

পক্ষপাতী না হইয়া মূল গ্রন্থ যেরূপ বুঝিয়াছি সেইরূপ লিখিয়াছি। 
কৃষ্ণ তক্তির গন্ধ আমার নাই, তথাপি, কি জানি কেন, 

কৃষ্ণ নাম ভালবাসি, কৃষ্ণবূপ ভালবাসি, কৃষ্ণলীলা ভালবাসি । 

ভালবাসা যোগ্যতা-অযোগ্যতার অপেক্ষা করে না; তাই 

আমি স্থুলেখক না হইয়াও *শ্রীকৃষ্ণলীলা৮ লিখিতে এবং 

নৃপপ্ডিত না হইয়াও শ্রীকৃষ্ণরাসলীলার তাত্বিক সিদ্ধান্ত দেখাইতে 

সমুগ্ভধত হইয়াছি সুতরাং ভালই হউক, মন্দই হউক, আমি কৃষ 

লীলার আলোচনা করিয়াই সন্তুষ্ট ; মানব-মুখে নিন্দার তয় বা 

যশের আশ! অতি অল্পই রাখি। 
আর একটি বক্তব্য, ধাহাদের শ্বাভাবিক বকিবিত কৃ 

ভক্তি আছে অর্থাৎ ধাহারা শ্রীকৃষণকে শ্বয়ং ভগবান বলিয়া স্বীকার 

করেন, ত্রাহারাই এই পুস্তক সংগ্রহ করিবেন সম্তধা জনর্থক অর্থ 

ব্যয় করিয়! পুস্তক ক্রয় করিবার প্রয়োজন নাই। 







 মঙ্গলাচরণমূ। 
যংব্রদ্ধবরণেন্ত্র রুত্রমরুত: স্বস্তি দিব্যৈঃ আ্বৈ 

. বেৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়স্তি যং সামগাঃ। 
ধ্যানাবস্থিত তদগতেন মনসা পশ্তাস্তি যং যোগিনো৷ 

যস্যান্তং ন বিছ্ুঃস্থরাস্থরগণ! দেবায় তট্রৈ নমঃ ॥ 

বাগীশাদ্ঠাঃ স্থরগণাঃ সর্ববার্থানামুপক্রমে | 

যং নত্বা কৃতরৃত্যাস্থ্যঃ স্তং নমামি গজাননম্ ॥ | 

তং বেদশান্ত্রপরি নিঠিত শুদ্ধবুদ্ধিং 

চর্াম্বরং স্থরমুনীন্দ্রতং কবীন্দ্রম্। 
কৃষ্ণত্বিযং কণকপিঙ্গ জটাকলাপং 

ব্যাসং নমামি শিরসা তিলকং মুশীনাম্ ॥ 
যংপ্রব্রজন্তমন্থপেত মপেত কৃত্যং 

দ্বৈপায়নো বিরহকাতর আজ্স্থাব 

পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবোইভিন্দছ্ব-_ 

স্তং সর্ববভৃত হৃদয়ং মুনিমানতোহম্মি ॥ 

মুকং করোতি বাঁচালংপন্নুংলজ্ঘয়তে গিরিম্। 

য্কপ। তম্হৎ বন্দে পরমানন্দমাধবম্ | 

বহ্াপীড়াভিরামং মুগমদতিলকং কুগলাক্রান্তগণ্ডং 

কণ্তাক্ষং কম্ুক্ঠং স্মিতহুভগমূখং স্বাধর্স্তবেণুমূ। 
শ্যামং শাস্তং ব্রিভঙ্গং রবিকর বসনং ভূষিতং বৈজযন্ত্যা 
বন্দে বৃন্ধাবনস্থং যুবতিশতবৃতং ত্রদ্মগোপাল বেশম্ ॥ 
কালে বর্ষতি পর্জন্তঃ পৃথিবী শস্যশালিনী। . 
দেশোহয়ং ক্ষোভরহিতো ব্রাহ্মণাঃ সন্ত নির্ভয়া: | 
ব্রাহ্মণেভ্যে। নমস্কৃত্য ধন্মান্ বক্ষ্যে সনাতনান্ ॥ 

. নারায়ণং ন্কত্য নরঞচেব নরোত্তমম্। 
'দেবীং সরশ্বতীঞ্চেব ততো। জয় মুদীরয়েৎ॥ 
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পরিশেষে আর একটি কথা, আমার পরম নেহভাজন 

চিরানুগত ভক্ত শ্রীমান স্থুরেন্্র নাথ সাধুর অক্লান্ত উদ্ভম ব্যতি- 
রেকে আমি পুস্তক প্রকাশে সমর্থ হইতাম না 1 তিনি পুস্তকের 
প্রকাশ কল্পে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, আন্তরিক জাশীর্ববাদ 

তিন্ন তাহার প্রতিদান নাই। 

সর্বশেষে বড়ই ছুঃখের সহিত জানাইন্ডেছি যে, পুস্তকের 

বিজ্ঞাপন সুদীর্ঘ হইলেও অপূর্ণ রহিল, স্থৃতরাং বিজ্ঞাপন লিখিয়া 

আমার মনও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না। কারণ, সনির্ববন্ধ 

নিষেধ বশতঃ একটি অবশ্য-প্রকাশ্য নাম প্রকাশ করা হইল না। 

বাহার অযাচিত অর্থ সাহায্য ব্যতিরেকে,এই দারুণ বস্ত্ায়-বিপত্তির 

দিনে, আমি পুস্তক মুদ্রাঙ্কণের সঙ্কল্পও করিতে পারিতাম ন! সেই 
উদ্দারচেত। অমরকল্প নরবরের নাম প্রকাশ করিতে না পারায় 

ছুঃধিত রহিলাম। কি করি, তিনি এতত-কালোচিত মানবকুলের 

হ্যায় ব্বনাম-ঘোষনায় একান্ত অসম্মত। অচিরস্থাযী কাগজের 

উপর অবশ্য-নশ্বর মসীতে লিখিত না হইলেও সর্ব্বান্তর্য্যামী 
সচ্চদানন্দময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অকাল-স্পৃশ্ঠ পদপত্রে তাহার নাম 
অনন্তকালের জন্য অপার্থিব অক্ষরে অঙ্কিত রহিল, তাহাতে 

সন্দেহ নাই । ইততি--১' 

শ্রীনীলকান্ত দেবশর্্দা । 
সাং বৈচী 



প্রকাশকের নিবেদন। 
সে আজ প্রায় চল্লিশ ব€সরের কথা,--ক্লিকাতা 

চোরবাগানস্থ সরকার লেনে “বিশ্ব-বৈষ্ণব-সভানাম্নী এক মহতী 
ভক্ত-দমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেরূপ মহতী সভ। আজ 
পর্য্যন্ত আর প্রতিষিত হয় নাই। আমাদের পরম পুজনীয় 
গ্রতূপাদ সেই মহতী সভার আগীর্ধ্য ছিলেন। পুজনীয় প্রভূপাদ 

প্রতি শনিবার জন্ধ্যার পর শ্রীমন্তাগবত এবং প্রতি রবিবার 
অপরাহে ভগবদৃগীতা| ব্যাখ্যা! করিতেন। প্রভূপাদের শ্রীমুখ- 
নিঃস্থত স্ুসিদ্ধান্ত-সঙ্গত স্তুমধূর শান্ত্র-্যাখ্য! শ্রবণ করিবার 
নিমিত্ত এত অধিক লোকের সমাগম হইত যে, স্থপ্রশস্ত 

সভাতবনে সমস্ত শ্রোতৃবর্গের স্থান হইত ন। এ সময়ে প্রভুপাদের 
সারগর্ভ শান্রযুক্তি-ন্বলিত ব্যাখ্যা শুনিয়৷ কত ব্রাহ্ম পুনর্বধার 

হিন্দুধন্্ম অবলম্বন করেন এবং কত নাস্তিক অনুতপ্ত চিত্তে 

ধর্মপথ অবলম্বন করেন তাহার ইয়ত্ত। নাই। ফলতঃ প্রভুপাদের 

শান্্র ব্যাখ্যায় এ সময়ে কলিকাতা নগরীতে একটা মহ! হুলন্মুল 
পড়িয়! গিয়াছিল। আমি এবং লালবিহা'রী সাধু_ও বিহারিলাল 

শীল নামে আমার ছুই অন্তরঙ্গ বন্ধু, তিন জনেই তখন নব্য যুব । 

আমর! তিন জনেই ধর্মের বথার্থ তত্ব না জানিলেও ধর্ম সংগত 

সদালাপ লইয়াই অবসর-কাল অতিবাহিত করিতাম। সভাভি- 

মুখী জনতা-প্রবাহের বেগে আমরাও একদিন যথা সময়ে সতাস্থলে 

সমানীত হইলাম। একদিন, দুইদিন, তিনদিন পরেই মন্তমুদ্ধের 
ম্যায় হইয়া প্রভৃপাদের পদাশ্রয় লইলাম। ' সেই অবধি তিনিও 
আমাদিগকে পুত্রব স্নেহ করিতে লাগিলেন। 



1৬০ 

প্রভৃপাদের শ্রীমুখনিঃস্থত গীতা ও শ্্রীকৃষ্ণলীলার ব্যাখ্যা 
গুনিয়! শ্রোতা মাত্রেরই একান্ত ইচ্ছা হইল, এই ব্যাখ্যা প্রভুর 

দ্বারা লিখাইয়! মুদ্রিত করিতে হইবে। আমরাও “শ্রীকৃষ্ণ 
রাসলীলার ব্যাখ্য। লিখিয়! দিবার জন্য তাঁহাকে জোর করিয়া 

ধরিয়৷ বসিলাম। খন তাহাকে প্রতিদিন দুই তিন স্থানে শান্ত 

ব্যাখ্যা করিতে হইত স্থৃতরাং সময়াভাবে লিখিতে *পারিতেন ন1; 

আমাদেরও প্রতিজ্ঞা,__লিখাইতেই হইবে । এ লময়ে আমাদেরই 

অনুরোধে প্রভুপাদ “আবার গৌর, নামে একখানি ক্ষুদ্র পদ্ধময় 
পুস্তক লেখেন। আমারই উপর মুদ্রাঙ্কণের তার অর্পিত হয়। 
তখন আমর! তিন জনে পরামর্শ করিয়া প্রভুপাদের অগোচরে এ 
পুস্তকের মলাটে ছাপিয়া দ্রিলাম,_-“রাপলীলা যন্ত্স্থ” । আমর! 
তাবিয়াছিলাম, এবার প্রভূ রাসলীল| না লিখিয়া থাকিতে 

পারিবেন না। কিন্তু তাহাতেও আমাদের আশ! পুর্ণ হইল না,_- 
কি জানি কেন প্রভৃপাদ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিলেন না । আমরা 

যার পর নাই দুঃখিত হইলাম। আমার দুই বন্ধু সেই দারুণ 

দুঃখ অন্তারে রাখিয়াই ক্রমে ক্রুমে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। 
কেবল আমিই “শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার ব্যাখা মুদ্রিত দেখিবার 
নিমিত্ত জীবিত রহিলাম। সে আজ ত্রিশ বমর অতীত হুইয়াছে। 

আজ বিংশতি বসরেরও অধিক হইল, প্রভূপাদ শারীরিক 

ছ্র্ব্গতা বশতঃ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া বৈচি গ্রামস্থ স্বভবনে 
প্রস্থান করিলেন। প্রভুপাদের প্রস্থানে কলিকাতা স্থ ভক্ত মাত্রেই 
ধার পর নাই ছুঃখিত ও ধর্ম সম্বন্ধে নিরুৎসাহ হুইলেন। 



আঁমি রাদলীলা ব্যাখ্যার আশ! পরিত্যাগ করিয়া গ্রভূপাদের 

পাদপন্স ধ্যানেই কথঝিৎ কাল যাপন করিতে লাগিলাম। 

ইহার মধ্যে কত শত ভক্ত কত শত অনুনয় বিনয় করিয়া, 

একবার কলিকাতায় পদার্পণ করিবার নিমিত্ত কত শত পত্র 

প্রেরণ করেন; কিন্তু কেহই আনিতে পারিলেন না! পরিশেষে 

আজ আট বহর হইল, প্রভুর মন্ত্রশিষ্য গুরুপরায়ণ শ্রীযুক্ত 
বাবু শৌরীন্্রমোহন শীলের একান্তিক আকর্ষণই প্রতুকে 
কলিকাতায় আনিয়া দিল। আঁবাঁর রাসলীলা ব্যাখ্যা আরম্ত 

হইল। কলিকাতাস্থ ভক্ত-বৃন্দ প্রভুর মুখে শ্রীকষ্ণলীল! 

গুনিবার জন্য নিদাঘতপ্ত চাঁতকের ন্যায় সমু্স্থক হইয়াছিলেন, 
এখন চিরপোধিত অভিলাষ পুর্ণ হওয়ায় তত্ত-সমাজে আনন্দ- 

বাজার বসিয়! গেল। সেই অবধি গুরুসেবা-নিরত শ্রীযুক্ত বাবু 
শৌরীন্দ্রমোহন শীল, তাহার খুল্পতাত গুরু-চরণাশ্রিত শ্রীযুক্ত 
বাবু বটকৃষ্ণ শীল এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা! শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ 
মোহন শীল গুরু-মেবায় যেন প্রতিত্বন্দী হইয়াই প্রতি বদর 

প্রভুকে স্বস্ব ভবনে আনিতে লাগিলেন। প্রতি বুদরই ছয় 
মাঁস ধরিয়! নানাসম্থানে সেই শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার ব্যাধ্া। এই 

বত্সর আবার সেই শ্রীকৃষ্চ রাসলীলার ব্যাধ্যা মুদ্রিত করিবার 

অভিলাষ সমস্ত ভক্ত হৃদয়ে নৃতন ভাবে জাগিয়! উঠিল। 
এবার ভক্তবাঞ্থ! পূর্ণ হইল, আমি শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীল! প্রকাশ 

করিয়! কৃতার্ঘথ হইলাম। ইতি প্রভূ-পদাশ্রিত 

রহবরেন্রাথ সাধু। 



শীরুষ্ণরাসলীল। 
৯৯৯)৯৫৫৫ 

প্রথমোহ্ধ্যায় 
সস ১ অর্ক 

নমঃ জীরাধাবল্লভায় । 

প্রবাদরায়ণিরুবাচ । 

ভগবাঁনপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্পমল্লিকাঃ | 

বীক্ষ্য রন্তূং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥ ১ ॥ 
০৮ শপ এ? শীট পাপপাশি ১ শি পপিস্পীশাশিশীশীশা ীশ্ীশীতীটি 

তবল্ল হর ।-ভগবান্ অপি (ষটৈশ্ধযপূর্ণঃ অপি) শারদোধ্ফুল্নমল্লিকাঃ 

ারদ! উৎযুল্লাঃ মল্লিকা; যাস তাঃ তথোক্তাঃ) তাঃ ( পুর্বপ্রতি- 

শর রাত্রী ( সথদীর্ঘরজরনী:) বাক্ষ্য (বিশেষেণ দৃষ্ট।) যোগমায়াম্ 

নজাচিন্তযশাত্তিমূ) উপাপ্রিতঃ (স্বাতস্ত্রেণ আশ্রিতঃ ) রন্তং (বিহর্তং) 
; (অভিলাষং ) চক্রে । বান, )॥ ১ 

শি লাশ তি শশিটিটি শিপ শশীশিউশাশীশাশািশি 

টীকা ।_উনবিং শেু ঠাসা ্রত্যু়ে হরেঃ। গোপীভী- 
ধরস্তে ত্য চান্তর্ধিকৌতুকম্ ॥ ত্রঙ্মারিজয়সংরূটদর্পকনপ্রদরৃহা | জয়তি 
তিগে্|পীরাসমগ্ডলমণ্ডিতঃ ॥ নন্, বিপরীতমিদং পরদারবিনোদেন 

শজেতৃত্বগ্রতীতে মৈ বং ,যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ আত্মারামোংপ্যরীরমৎ, 

নন্মথমন্মথঃ, আত্মন্তবরুদ্ধসৌরতঃ ইত্যাদিযু স্বাতস্্যাভিধানাৎ। 



২. _ শ্রীকষ্থরায়লীল| |.” 

তস্মাদ্রাসক্রীড়া-বিড়ক্বনং কামনয়াখ্যাপনায়েতি তত্বম্। কিঞ্চ শূঙ্গ(রকথোপ- 

দেশেন বিশেষতে। নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়াতি ব্যক্তীকরিষ্যামঃ ॥ ০ ॥ 

তার! তরি ধাতাবলা বারন প্রতিশ্রত। | ইত ॥ 

অন্নুবাদি।- শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ডের অহা স্বত্ব 

হইয়াও শরৎকালান প্রস্ফ,টিত-মল্লিকা-কুন্ণে নেভি পুর্ব 

প্রতিশ্রুত« সেই দার্ঘরজনী সমাগত দেখিয়া যোগমারানান্দী শি 

অচিন্তা শক্তিকে আশ্ঞর় করিয়া বিহার ক হছে পাসন। টা টি 

তাঁও্পর্্য ।-"ষে যথা মাং গগদ্ভাে ৩ গগৈ । ১ আামাঙত। 

মন বভ্র্নুত্জু। মনুখাত পাঁথ সর্ব, 2৮ ক. ভগ 

২ ০ 2 - রে 7775 রঃ শ্রীকৃষ্ণের মুখের বাক্য । তিনি এয়াছেন, হজে পা. 

সকল মনুষ্যই প্রকারান্তরে প্ামারই উপল কজিতা খাত 

কিন্ত বাহার। ঘে াবে আমার উপাসনা কবে) 0 এ ভগ 

সেই ভাঁব্ইে কুপা করিয়া থাকি ৮ বাস্তাবক নড়ে বে হ। 

চাহে, তিনি তাহাকে তাহাই দিয়া থাকেন। কি পাখি পরনৈথ 

কি স্বর্গীয় স্ুখ-দম্পন্তি, কি অনন্ত নিরদথাণ মুক্তি.” এ দাও 

অভিলাষের সহিত যিনি যাহা চাহিবে”, তিনি তাকে আই 

দিব্নে এবং তাহাই দ্রিতেছেন।' অবশ মনুষ্য ভু 

মিশ্রিত সাংসারিক স্বখের বাসনা কয়ে; তি আল্প জোেং 

্্গীয় সখের অভিলাষ করিয়া থকে ; মুক্তির কামনা করে 

এরূপ লোক অতি বিরল। কেবল অভিলনীয করা বা 5ওয়া হে 

কার্যকর নহে ; অভিলফিত বস্তু পাইবার উপযুক্ত যত্ব ঝাচ্ধ 



শ্রীকষ্তরাসলীলা। ৩ 

অথবা সাধন করিতে হইবে । বাক্য দ্বার৷ না চাহিলেও মাধনানুব্ধ্প 

ফল পাঁইতেই হইবে । ভগবান্ অন্তধ্যাধী, কে অন্তরের সহিত 

কি চাহতেছে এবং কিসের জন্য চেষ্টা করিছ্ছে, তাহ! তাহার 

অবিদিত নাই। অধিকাংশ দোকে আগতে এন্কুব অনিত্য 

ংসার-্ুখই চাহিয্বা থাকে ; কিন্তু কেরন মুখে ভগবাতের সেবা 

ব৷ মুক্তি অথব! স্বর্গ পাইনার কামনা! করে! গর্বজ্ঞ ভগবান, তাহ 

বুঝিছে পারেন; স্থতরাং তাগদিগকে ছাই দি যা! থাকেন। 

01 সকল অজ্ঞ ইতর জাতি এসং যাহারা গিক্ত ও আশক্ষিত 

হ১য়া৪ নাস্তিক, তাহারা ভগদুপাদনা শা 819 তাহার 

কাষ। করিঠেছে; কেননা, এ জগত দের $ ইৈচত্র না, 

থাকিলে জগ চগ্বে কেন ? অটিশিবেখের শাহ চপ্চা কালে 

বুঝিতে পা যায়, সামান্ত 1 গা. উততে আসবজাতি 

পধ্যন্ত ঠাহারই কার্ধ। করতে আগিয় তে সং কা ছে; এই 

জ”" ভগবান বলিয়াছেন) “মম “আগুনক সত হন্ুঘাঃঃ পার্থ 

স শ2৮। ইতর জীবের ভজন সাধ সমর্থ নাত, গেই জঙ 

গাধম-শিক্ষার প্রপঙ্গে মনুধোরই নাম সেখ কিয়।ছেন ; বন্তরনঃ 

জাবমণরই তীণাই বক্সানুবর্তত ককঠেছে - ভহারই কার্ষে 

নিষুন্ত আছে। রা 

রাজসংসারে উচ্চপদস্থ ও নিন্পদ ঘ বভসণখাক কন্দগাণী 

থাকে । নিন্মপদস্থ কর্্মচারিগণ যদ উদ্ণপদ পাঈবার জন্য চেষ্টা 

ন! কবিয়া নিজ নিজ নিদ্দিষ্ট বে নেই সন্ত থাশে, হবে কখনই 

উচ্চপদ পাইবেনা ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে যদি কেহ উচ্চতর পদের 



৪ শ্রীকৃষ্খরাসলীলা। 

অভিলাষী হুইয়! তদনুরূপ চেষ্টা করে, তবে লে পাইবে ।. নিখিল- 

পতি রাজাধিরাজের জগৎসংসারেও ঠিক সেইরপ নিয়ম; তবে 
বিশেষ এই যে, পাধিব রাজকর্ম্টচারিগণ উচ্চপদ পাইবার 

অভিলাষে কায়িক পরিশ্রম করিলেই কৃতকার্য হইবে, আর 
ভগবত-কর্মচারিগণ শারীরিক ব্লেশের সহিত অত্যধিক আস্তরিক 

অনুরাগ বা, ঝাকুলত! দেখাইলেই উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থা 

প্রাপ্ত হইবে। পার্থিব রাজসংসারে উচ্চপদ পাইবার নিমিন্ত 

মানসিক অভিলাষ বা বাক্চাতুর্ধয গৌণ উপায় এবং কায়িক 
পরিশ্রমই মুখ্য উপায়; কিন্তু ভগবানের সংসারে উচ্চ অবস্থা 

পাইতে হইলে, কায়িক ও বাচনিক চেষ্টা গৌপ এবং মানসিক 
অনুরাগ বা এঁকান্তিক ব্যাকুলতাই মুখ্য উপায়। কারণ, 

পৃথিবীপতি স্থুলবৃষ্টি এবং তাহার স্বার্থলাধনের প্রয়োজন আছে; 

স্বতরাং তীহাকে কন্ম্মচারীর বাক্য ও কার্য্যানুসারেই উচ্চপদ্দ 

দিতে হয়; কিন্তু ভগবান্ অন্তর্ধ্যামী এবং তীহার নিজের কো 

প্রয়োজন নাই; স্ৃতরাং তিনি উপাসকের আস্তরিক ব্যাকুলত 

দেখিলেই উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থা প্রদান করিয় 

থাকেন। ব্রজবালাগণ যাহা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া 

ছিলেন, ভাঁহ। করনা, জ্ঞানী ও যোগীরও ছুল্্ভ। সরল 

বালিকাগণ ভগবানকে পতিভাবে পাইবার বাসন! করিয়া 

ছিলেন এবং তজ্জন্য কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছিলেন, বস্তরহরণ 

লীলার অনুশীলন করিলে, তাহা সহজেই বুঝিতে পার 

যায়। তক্ত-কল্পতরু ভগবান বিমল! গোপবালাদিগের 



শ্ীকষ্রানলীলা। ৫ 

একাস্তিক ব্যাকুলতা দেখিয়া, আজ তাহাদিগকে" তাহাই দিতে 

প্রস্তত। 

আশা করি, ভগবানে পতিভাৰ জ্ঞানী ও যোগীর দুল্লভি 
. বলায় কেহ বিরক্ত হইবেন না। শান্ত্রে সকল কথাই আছে; 

কোথাও ব্রহ্মসত্তায় মিশ্রিত হওয়াই শ্রেষ্ঠ, কোথাও পরমাত্ায় 
তদাকারতাই শ্রেষ্ঠ, কোথাও বা জাবরূপ| প্রকৃতির ভগবৎ- 
সেবাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। এ ভিন অবস্থার একটিতেও 

আমাদের অপরোক্ষানুভব নাই। তবে আমাদের সহজ বুদ্ধিতে 

শান্ত্রের যে অভিপ্রায় সঙ্গত বলিয়। বোধ হয়, তাহাই বলিয়াছি। 
জীবমাত্রেরই চিরকাল থাকিতেই ইচ্ছা! হয়; আত্মসত্ত। হারাইতে 

কাহারও ইচ্ছা হয় না। আমি চিরকালই থাকি এবং অবিচ্ছিন্ন 

আনন্দ আন্বাদন করি, ইহাই সমস্ত জীবের আন্তরিক সহজ 

অন্ভতিলাফ; কেবল শারীরিক বা মানসিক কঠোর যন্ত্রণায় 

কাহারও কাহারও মরিতে ইচ্ছা হইয়। থাকে; নির্ববাণেচ্ছাও সেই- 

রূপ-_স্বাতাবিক বাসনার বিষয় নহে। এই নিমিত্ুই আমাদের মনে 

হয়; জীব স্বভাবতঃ যাহ! চাছে, তাহাই উহার চরম প্রাপ্তব্য। 

অতএব সূর্য্য ওঃসূর্য্-কিরণের ন্যায় তগবান্ হইতে পৃথক অথচ 
অপৃথক্-ভাবে চিন্ময় দেহে চিরকাল চিদানন্দময়ের শ্রীতি সম্পাদন- 
পূর্ববক নিত্যানন্দ আস্বাদন করাই জীবের ম্বরূপে অবস্থান ও 
নিরতিশয় আনন্দ লাভ । গোপীগণ তাহাই পাইবার জন্য ব্যাকুল 

হইয়াছিলেন এবং, ভক্তবগনল ভগবান্ও তাহাই দিতে ইচ্ছা! 

করিলেন । মূল শ্লোকে “রস্তং মনশ্চঞ্রে” অর্থাৎ ভগবান্ রমণ 



৬ শ্রীকষ্ণরাসলীল!। 

করিতে ইচ্ছা কঠিলেন ; এই কথ! আছে। অনেকে বলিবেন, 

ভগবানের আশার মণ বাকি, ইচ্ছাই বাকি? আমর! বালন, 

তাহ।র রমণও আছে, হচ্ছাও হাছে। “নম” ধাতুর অর্থ আনন্দ 

আস্বাদন ক€া; আপন্দময্্র পর্নপতির হত মিলিত হওয়াই, 

জীবর্ধপা একাতিত আশন্দাস্বাদন "শা রমশ। এবং শরণাগত 

জীবের আভনাধ পূর্ণ করাই শুগবনেব আশন্দান্নাদন বা 

রমণ | একুত নর নীন ারুত ফমণের ন্যায় গোগী ক্চের 

বমণে বাহা 'লয়া নই; কেখল নিরভিশয় অবাধ তাদন্ন | 

আনন্দম্র ভগদানের মে সমন 7 আনন্দাস্বাদন অপ্রাকৃত 

নিতাধামে নিতাউ জঙ্ট ভে এপং তাহার" রমণের ইচ্ছাও 

ঠিতা। শান্মারাম পন্মেগরের বমণেব জন্য কামনী 

কার্চনাদি দ্বিতাত বস্ত্র প্ররোচন হয় না; £গাপীগণও 

তাহা হাতি অনিন্ব-দ্বিতীয বাক্তি দহে; এ বিষয় পরে 

বিস্তাধপুপক  শীচণচিত হইবে ।  খানন্দপুর্ণ ভগবানের 

জীবের নায় লান্পুব্ণণ্থ নৈমিঙ্িক ইচ্ছা হয় না, তাহার ইচ্ছা 

হইয়া স্সাচি, তিনি ইচ্ছাময়। কি শামপিত, কি গাজসক, কি 

পাত্বিক, জ,7৮ একলপ্রকার লোকেই তহাব ইচ্ছাতেই 

সকল প্রশাব কানা করিহেছে এবং তাহার অমোঘ ইচ্ছা- 

হেই নানাপ্রকার ফলভোগ করিতেছে । যুগপৎ সকল 

ইচ্ছাই সর্বদা তাহাতে রহিয়াছে। সে ইচ্ছ! ত্রিগুণ- 

জাত নহে, তাহা তাহার স্বরূপ। তগৰান্ লয়ং শ্রীমুখে 

বলিয়াছেন, 
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“যে চৈৰ সান্তিক! ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে। 

মন্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি নত্বইং ভেষু তে মগ্ি ॥৮ 

অর্থাৎ সান্তিক, রাজদিক ও তামপিক, সকল প্রকার ভাবই 

মানা! হইতে উৎপন্ন জানিও; সেই সকল ভাব আমাতে আছে, 

কিন্তু আমি এদকল ভাবের মধো নাই । জাবৰ ভগবান্ হইতে 

পৃথক হইয়াও অপৃথক্; স্ত্রতবাং জাবের ইচ্ছার প্রত্ঘাতেই 

তগ/|নের নিত্য ইচ্ছা স্পন্দিত হয় এবং তাহা হইলেই দনুরূপ 

ফল তাহা হইতেই হইয়। থাকে । 

মূল শ্লোকে আাছে,“যোগমারামুপাশ্রিত১” অর্থাশ তিনি 

যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া রমণের ইচ্ছা করিলেন। ইহার 

অ্প্রার পুর্বেবই বলা হইয়াছে । গোপী-কৃষের [বহরে নর” 
নারীর ন্যাষ প্রাকৃত রিক্রিয়া নাই; অথচ অপ্রাক্ত মানন্দের 

দ্বারন আছে। তাহা ত বটেই ;- আনন্দঘন বিগ্রহে 

আলিঙ্গি5 বা মিলিত হঠলেই সমস্ত আনন্দের আশা পরিতৃপ্ত 

£ইয়। গেল; আবার ক্রিয়ার অপেক্ষা! কি? প্রিয়া করিয় 

খাহা সউনে হইপে, তাহাই "শরারে হৃদয়ে ধরিলে আবার 

ক্রুয়ার প্রয়োজন কোথায়? ৬বে যে, মূল গ্রন্থে এতিক্রয়ার 

বিষয় বাঁণত আছে তাহ।হ যোগমায়ার কাধ্য । অসাধ্যসাধিকা 

ভগবত-শক্তির নাম যোগমায়া ; যোগমায়া৷ অসত্যকে সত্য বলিয়। 

দখাইতে পারেন। মায়াধীশ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এ যোগমায়ার 

প্রভাবে রতিক্রিয়ারু ন্যায় দেখাইয়াছিলেন মাত্র ;--দেখাইবার 
প্রয়োজনও ছিল; সে প্রয়োজন কি, তাহা পরীক্ষিতের 
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প্রশ্নামুসারে বথাস্থানে বিবৃত হইবে । ভগবান স্বয়ং 

বলিয়াছেন,-“নাহং প্রকাশঃ সর্ববস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ |” 

অর্থাৎ আমি যোগমায়ায় আবৃত থাকি, এই নিমিত্ত সকলে 

আমাকে ঠিক দেখিতে পায় নাঁ। এস্থলেও বহিরঙ্গ লোকের, 
প্রতীতির জন্যই ভগবান্ যোগমায়াশ্রয়ে এরূপ দেখাইয়াছিলেন। 

 অশ্লীল-বোধে ধীঁহাদের রাঁসলীলায় অরুচি, তাহার! একটি 

কথ| বিশেষরূপে বিবেচন! করিবেন,--যখন রাললীলা হয়, তখন 
স্তগবানের লীলা-বয়স আট বগুসর মাত্র । কঠোপনিষদে বলিয়াছেন ; 

_ ব্রহ্ম আশ্চর্য্য এবং ত্রদ্মের শ্রোতা, বক্তা ও জ্ঞাতাও আশ্চর্য্য ; 

অর্থাৎ অতি বিরল! সেই অত্যাশ্চর্য্য পরব্রঙ্ষই তক্তাভিলাষ 
পুর্ণ করিবার নিমিত্ত সবিগ্রহে শ্রীবৃন্দাবন-লীলার নায়ক 
হইয়াছেন; স্ৃতরাং জনসাধারণের দৃষ্টিতে তাহার লীলা আশ্চর্য্য 

বা অসম্ভব বোধ হুইবে বৈকি! 

পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন,__রাসলীলা-রস্ঞ্র টাকাকার- 

কেশরী শ্রীধর স্বামী রাসলীলা-ব্যাখ্যা করিতে উদ্ত হইয়া, 

প্রথমেই এই বলিয়! ভগবানকে স্মরণ করিয়াছেন, 

“রন্ধাদি-জয়-সংরূঢ়-দর্পকন্দর্প-দর্পহা । জয়তি শ্রীপতিগোঁপী- 

রামমগুল-মগ্ডিতঃ ॥ 

“কন্দর্পত্রহ্মাদিদেবতাদিগকে পরাতৃত করিয়া চিরকালই দপ 

করিয়া থাকে। ভগবান্ কমলাপতি কন্দর্পের সেই ছুরদর্প দমন 

করিয়। গোগীদিগের মগ্ডলমধ্যে শোভ! পাইতেছেন।” স্থচতুর 

টাকাকার মঙ্গলাচরণের ছলে ইহাই প্রকাশ করিলেন যে, 
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ভগবানের রাসলীলায় কামপ্প্রসঙ্গ একবারেই নাই। আমরা! 

এই স্থলে কাম ও প্রেমের পার্থক্য যথাসাধ্য সংক্ষেপে 

আলোচন! করিব। 

আপাততঃ মনে হয়, কাম ও প্রেম উভয়ই মানব-মনের এক 

একটি বৃত্তি-বিশেষ ; কিন্তু বস্তুতঃ তাহ! নহে। কাঁম মনের 
বৃত্তি বা বাঁসনাই বটে ; কিন্তু প্রেম মনোবৃত্তি বা বাসনা নছে। 

কাম. পদার্থ হইতে পদার্থান্তর ভোগ করিতে চায়; প্রেম 

একনিষ্ঠ । কাম ও প্রেম উভয়েরই আনন্দলিপ্সা বলবতী ; কিন্তু 
কাম প্রাকৃত পদার্থের আশ্রয়ে আনন্দ ভোগ করিতে চায়; প্রেম' 

পদার্থের অপেক্ষা ন| করিয়া কেবল অমিশ্র আনন্দই আসম্বাদন 

করিতে অভিলাধী। প্রেম বা জানন্দলিগ্দাই জীবের ম্বরূপ ধর্ম ।. 

কেবল কামের কুহকে পড়িয়া জীব আপন আপন কল্লিত রাম- 

চরিত্র অধিকক্ষণ অভিনয় করিতে করিতে একবারে তল্ময় 

হইয়া গিয়াছে । মনে করুন,-বাঞ্ণারাম রাম সাজিয়াছে ; 

বাঙছণরামের পত্বীর নাম সরযূবালা, রামের পত্ীর নাম সীতা । 
গোবদ্ধন ঘোষের বাড়ী ঝাকড়দ্রা-মাকড়দা। গোবর্ধন 

সীত! সাজিয়াছে। ধাপধাঁড়াবাসী তিনকড়ি ঘোষাল রাবণ 

সাজিয়াছিল; দে আবীর সাজের উপর সাজ দিয়! যোগি- 

বেশে সীতারূগী গোবদ্ধনকে হরণ করিয়। লইয়া গেল। তখন 

সরযৃবালা বাঞ্থারামের শীন্তিপুরত্থ নিজ ভদ্রাসনে সঙ্গিনীদিগের 

সাহত পরমানন্দে হানতে পরিহাস করিতেছে; কিন্তু ধাপধাড়াবাসী। 

রাবপরূগী তিনকড়ি ঝাকড়ুদা-মাকড়দাঁবাসী সীতারূগী গোবদ্ধনকে 
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হরণ করিয়াছে বলিয়া, শান্তিপুরবাসী বাঞ্ছারাম নান" 
স্থানে অনর্থক অনুণন্ধান করিতেছে। আমরা অভিনিবিষ্ট 

চিত্তে চিন্তা করিয়া পেখিলে বুঝিতে পারি, আমাদের ভিতরে 

কাম ও গেম উভদ্নেরই কারা প্রতিনিয়ত যুগপৎ চলিতেছে । 

তাহ। ত চ'লাবই; কাবণ আমি যে,যুগপৎ দ্বইটা “আমি, হইয়াস্ছি ; 

রঙ্গস্থলের নটের ন্যায় যুগপৎ দুইটা 'আমি' হইয়াছি;--একট 

আসল. একটা নকল | যখন রামায়ংণর আভনয়ে বাঞ্চারাম রাম 

সাজিয়াছে, তখন বাঞ্চারাম নিশ্চয়ই ছুইট। “আমি হইয়াছে ; 

একটা! আধি'র লাঘ শঞ্ছারাম, শার একট! আমির নাম রাম। 

বাঞ্ছ[রা ঘর বাড়ী শাধিপুগে রামের বাড়া অযোধ্যায়। বাঞ্চারাম 

যখন খামে ' আছরণ অছিনয় করিতেছে, খন রাম-নামক কল্িত 

আন্তেই তাহার শত্সাভিমান জন্মিয়াছে এবং অযোধ্যানান্নী 

পুরীতেই তাভার মমাঠিমান বদ্ধমূল হইয়াছে; স্থৃতরাং দে তখন 

কল্পিত অযোধাবাদাকে মাতীয বোধে সুখী করিয়া আণন!কে সখা 

এবং তাঁহাদের দুখে আপনাকে ছুঃখা মনে করিতেছে । 

বঞ্ছারাম একজন স্থনিপুণ মাভনেতা ; স্ৃতরাং র'মস্পী বাঞ্থারাম 

কীদিয়ই অশ্বির। 'ভিন্ডি ভাসিতেছে, গোবদধন কা দতেছে 

আর বাঞ্ছারাম অবনা অন্ধকাত্ময় দৌখতেছে । তিন জনেই 

কল্পিত “আমি'তে তন্ময় হইয়া 1গয়াছে ;১-তিনকড়ি রাবশে, 

গোনদ্ধন সাতায় এবং বাঞ্ার।ম রামে নিমগ্ন হইয়। পড়িয়াছে 

আমল “আরম” নকল “আমি'তে ডুবিয়া গিয়াছে ; স্ৃতরাং সকলেই 

নকল “আমি'কে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য প্রাণপাত করিতেছে? 
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এ চেষ্টা তাহাদের স্বাভাবিক ব স্বরূপ ধন্ম নহে। তাহারা 

নকল “আমি'তে যতই নিমগ্ন হউক, এবং নকল 'আমি'কে পরিতুষ্ট 
করিবার জগ্ত যতই চেষ্টা করুক, আসল 'আমি'র আনন্দই 

তাহাদের উ খাভাবিক_ ধন্ম। 

উপরিলিখিত এ দুই প্রকার চেষ্টার প্রথমটি কাম-স্থানীয় 

এবং দ্বিঠায়টি প্রেস্থানীয়। “আম”ব প্রথমটি নৈমিত্তিক, 

দ্বিতীয়টি নিগা; প্রথণ্টি কামের চেষ্টা ; দ্বিতীয়টি প্রেমের 

স্বভাব। আঁভনয়ে ওন্মন্ত হইবা বাঞ্চারামার্দি তিন জনে 

ক'ল্পত রামাদিরূপ হইলেও বাঞ্ারামাধি_ দেহের উপুর, 

ভাগবামা শন্ও আন্তুরে তম্পন্টভাবে_ আছেই আছে এবং 

মভিনয়ান্ডে আগন আপন শি-স্ব নিকেতনে প্রস্থান করিয়া 

চিববিশ্রাম লাভ করিবার বাসনাও অন্তরে অন্তরে অঙ্কিত 

পহিয়াছে ! যখন বদ্ধধ্য আ.মবে জর্ববশরী” নিখিল +ইয়া 

ড়িবে, এবং লাক্যের্ও জড়তা হইয়া আ'দবে তখন আপন! 

গাপনিই আভনয়ের উপ দ্বণা উবে: এবং স্বস্থানে. গিয়া 
জনগণের পতিত সাক্ষাণ্ড «'রবার বাগনা জাগয়া উঠিবে। 

মমনি তাহারা সোলার প্রাপ্ত পোষাক ব্রহ্থভ!ম্তে য়া 

'গৃঁ্নে গিয়া চির-বিশ্রাম'লাভ করিবে । এই আদর্শ ধরিয়াই 
আমরা কাম ও প্রেমকে কথঞ্চিৎ চিনিতে পারি। 

সচ্চদানন্দময় *গবান্ হলাদিনা-শক্তি নামক নিজ প্রেমাংশ- 

বারা নিতাই নিজানন্দ_ গ্রাস্থাদন করিয়া থাকেন। এ 

:প্রমাংশের নামই শ্রন্ধ জীর।- এ শুদ্ধ জীবই ভগবান্ হইতে 
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ভিন্ন ও অতিন্নতাবে শত শত ংশে যে কত শত প্রকার 

তগবদানন্দ আম্বাদন করিতেছে তাহার ইয়া নাই। একমাত্র 
আনন্দই জীবের উপজীব্য। যখন সত্য-সংকল্প স্তগবানের 

অমোঘ ইচ্ছায় এ সমস্ত জীব প্রকৃতির প্রদত্ত পরিচ্ছদ পরিয়া, 

নর-বানরাদি সাজিয়৷ জগত্-নামক রঙ্গালয়ে অভিনয় করিতে, 

উদ্ভত হয়, তখন নিজ নিজ অভিনেয়-বিষয়ে একবারে তন্ময় হুইয়া 

যায়; চিন্ময় হুইয়। ভূতময় হইয়া! যায়, এবং সজাতিবোধে 
ভূতেরই সহিত সম্বন্ধ পাতায়। তখন তাহার! ভূতের সন্ভোষের 
জন্য ভূতকে যত করে এবং ভূতের সান্তোষের জগ্য ভূতকেই সংহার 
করে। ভূতের সন্তোষ সাধনই ভূতময় দেহের উদ্দেশ্য হইলেও 
নিত্যাস্বাদিত নিত্যানন্দ আস্বাদনের 'ব্লবতী বালনা! তাহাদের 

অন্তরে অন্তরে অস্পটভাবে রহিয়া যায়। 
পূর্বেব বল! হইয়াছে “আমাদের শরীরে কাম ও প্রেমের 

কাধ্য প্রতিনিয়তই যুগপৎ চলিতেছে ।” মনঃ-সংগলিত ভূঙময় 

শরীর আপন আপন অভিলযিত ভূতময় পদার্ধের জন্য প্রাণপণে 

চেষ্টা করিতেছে ; পদার্থ হইতে পদার্থীস্তর অবলম্বন করিতেছে 
কিন্তু তাহাদ্দের মন কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতেছে না হইবার 

কথাও নয় ; কারণ তাহাদের প্রকৃত নিত্য শরীর যাহা চাহিতেছে, 

তাহ! পাইতেছে না। তাঁহাদের নিত্য দেহ চাহে আনন্দ? কিন্ত 

কামাতুর মন বাহা পদার্থের জন্যই আকুল। তৃষরতুর বাক্তি জর 

চাহিলে, তাহাকে বেল আনিয়৷ দিলে তাহার তৃষ্ণ! যাইবে কেন ! 

সকলেরই কামান্ধ মন ভিন্ন ভিন্ন বিষয় পাইবার জদ্য চে 
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করিতেছে বটে, কিন্তু অন্তঃশরীরে আনন্দলিপ্না প্রতিনিয়তই 

রহিয়াছে । যে আনন্দের সহিত নিত্য সম্বন্ধ, সেই আনন্দই তাহা- 

দের উপজীব্য এবং যে আনন্দ [চিরদিন আস্বাদন করিয়া আসি- 

য়াছে, তাহা ভূপিতে পারে নাই। আনন্দই ব্রহ্ম, সেই আনন্দ 

অর্থাৎ ব্র্ধ হইতেই জাবের উত্পত্তি ; অতএৰ জীবের শ্বাভাবিক 

অনুরাগ কেবল আনন্দের উপরেই । যেমন স্ব্ণকুস্তে ছিদ্র হইলে, 

যদি মৃত্তিকা দ্বারা রুদ্ধ করা যায়, তাহ! কদাচ শ্তায়ী হইবে 

না, সেইরূপ [চদানন্দময় দেহকুস্তে ছিদ্র অর্থাৎ আনন্দের অভাব 

হইলে, পাধিব বা স্বগীয় কোন পদার্থই তাহা পূরণ করিতে পারে 
না। তাই জীবমাত্রেই প্রেমভাবে সেই পরমানন্দ-ম্বরূপ পরম 

বস্তু লাভের জন্য অন্তরে অন্তরে ব্যাকুল হইতেছে; কিন্তু 

কামের কুমন্ত্রণায় নান! প্রকার বাহা বস্তুর অন্বেষণ ও আহরণ 

করিতেছে; স্থুতরাং কিছুতেই তৃপ্ত হইতেছে নাঁ। যেমন 

শ্রবণেচ্ছ! স্বখস্পর্শে পরিতৃপ্ত হয় না, স্পর্শেচ্ছা সুরূপদর্শনে 

পরিতৃপ্ত হয় না, দর্শনেচ্ছ৷ পানভোজনে পরিতৃপ্ত হয় না এবং 

পানভো'জনেচ্ছা স্গন্ধাত্বাণে পরিতৃপ্ত হয় না, সেইরূপ আনন্দ-' 

লিপ্না প্রাকৃত কোন পদার্থেই পরিতৃপ্ত হইতে পারে না।: 

একব্যক্তি পত্বী-কামন! করিতেছে, একজন পুত্র কামন! করিতেছে 

এবং আর একজন ধন কামনা করিতেছে; এই তিন জনের 

পদার্থ কামন! পৃথক্ পৃথক্; কিন্তু একমাত্র আনন্দের পিপাসা 
সকলেরই। আবার, একই ব্যক্তি একবার পত্রী কামন! 
করিতেছে, একবার পুত্র কামনা করিতেছে, আবার একবার 



১৪ শ্রীরুষ্ণরাসলীল|। 

ধন কামনা করিতেছে; ইহার কাম্য পদার্থ পরিবর্তিত হইতেছে, 

কিন্তু প্রেমের বিষয় পরিবর্তিত হয় নাই ; প্রেমের বিষয়' আনন্দ ; 

সেই আনন্দলিপ্না পত্রী-কামনা, পুত্র-কামনা ও ধন-কাঁমনার মুলে 

সর্বদা সমভাবেই বর্তমান রহিয়াছে । এ সকল ভিন্ন ভিন্ন পরি- 
বর্তনার পদার্থ-কামনার নাম “কাম” এবং 'ী অপরি্নায় 
অবিচ্ছিন্ন আনন্দলিপ্নার নম “প্রেম” । অতএব বুঝিতে পারা 

যায় বে, জীবমাত্রের হৃদয়ে কামের ও প্রেমের কার্য যুগপৎ 

চলিতেছে । বনকাল হইতে 'এই স্ুবশাল ভবন-রম্গ শ'লার নং 

সাজিয় আমাদের গুকৃত “আমি? কল্পিত আমি”তে এতই মুগ্ধ 

বাম হয়া গিয়াছে ষে. আনার প্রকল আনিগক্কে ও 

কল্িত এমসি কে, এবং প্রকদ “লামাবলে ৬ কল্পিত 

'তআমাব"কে চিনিয়া লইতে পারি নাঃ সৃহযাত কাম ও প্রেমাকেও 

ৃ 
| 

এক করিমা ফেলিরাছি। এক কবিঘ। ফেলিয়া বা. (কি 

ক্ষণকাঁলের জন্য 'ই বাসর বজালদ্বেব নিকট অবগ্ লইয়া 

চিন্তা করিলে, কিছুই বুঝিতে শকি থাকে না) 

এখন আমর। খুঝিলাম, প্রেম বিভা, কাম আগন্ধক ;েম 

অপ্রাকৃত ও আনন্দবিষ ক, কাম প্রাকৃত ও পদাথবধয়ক। প্রাকৃত 
পদার্থে আনন্দ নাঈ, কিন্তু মতালের-£কলুর দোকানে সন্দেশ 

কিনিতে যাওয়ার না জীব মোহ্বশতঃ ধন-পুত্রার্দির কাছে 

আনন্দ পাইতে অভিলাষ করে; স্ৃতরাং কৃতকার্য হইতে পারে না। 

যখন ভাগাক্রমে সংসারের নেশা! ছুটিয় যাইবে, তখন আপনাকে 
আপনি চিনিতে পারিবে, আপনার মর্ধ্যাদা বুঝিতে পারিবে,কে 
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আমি এবং আমারই বা কি, তাহা জানিতে পারিবে । তখন 
বুঝিতে পারিবে,__ আমি অস্থিমাংসময় দেহ নই) আমি চিদানন্দ- 
কণা,__চিদানন্দ-সাগরে মিশিতে পারিলেই আমি ননিশ্চিন্ত,__ 
কৃতার্থ-শান্ড। এ আনন্দসাগঞ্জে মিশিখার জণ্য জীবের 
নিত্য আন্তভূত অন্ফ,ট বাকুলতা5 €ঘম : নবোকে দেই কাম 
গন্মহীন বিশুদ্ধ প্রেম প্রদর্শন করিবার ভ৮ই প্রেমরূপিণী 
গোগীদিঘকে উপলক্ষ্য করিয়া আনন্দঘুত্তি ম নখ্রোহনের এই 
রাসলীলা। ইহাতে প্রকৃত পদার্থ অবস্বনে কাষ্য সুখের 

ব! কামনার গন্ধমত্র নাই 

যেদিন বন্্রহরণ লীলা হম দেই 'দ.১ রালাশ। হহও) কন্থু 

মরনা গে।পবালাগণ চক্রীর চক্র বুঝিতে পাখেন না», -তাহার 

কৌশলময় কাঠোর পরীক্ষার উত্তীর্ণ ভইন্দে এাদরম নাই ; যেই জগ্ত 
তাহাদিগকে এক বতসর আপেক্ষ। কিয়, আথার প্রন্তঙ হইতে 
হঙল। মত্প্রণীত “ভকুষ্ণ-লীলামৃত”নারক গ্রান্ের অন্তর্গত 
“বন্ত্রহর1 লীলামূৃত” পাঠ করিলে, পা'কগণ গোপীর পরীক্ষার 
বিষয় কথক অবগত হইতে পারিবেন! 

তদৌড়রাঁজঃ ককৃভঃ করৈমূখিং 
প্রাচ্যাখবলিম্পন্নরুগেন শন্তমৈঃ | 

স চর্ষণীনামুদগাচ্ছুচো স্বজন্ 

প্রিয়ঃ প্রিয়ায়া ইব দীর্ঘদর্শনঃ ॥ ২ 
অন্ন ।-ত্ডা (তন্মিশ্নের ক্ষণে) সঃ (প্রসিন্ধঃ) উউ রাজঃ (উড়ু নাং 

রাজা ইত্যুড়রাঁজঃ নক্ষত্রপতিঃ চন্দ্রঃ) দীর্ঘদর্শন: দৌর্ধেণ কাপেন দর্শনং যগ্য 
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'সঃ দীর্ঘদশনঃ চিনা ্ষট:) প্রিয়ঃ (প্রেমবিষয়ঃ) প্রিয়ায়াঃ (ন্বপ্রি়তমায়াঃ)[নুখং] 

ইব প্রাচ্যাঃ (পূর্বস্যাঃ) ককুভঃ ( দিশঃ ) মুখম্ (মুখমিব মুখম্ অগ্রভাগং) 
শত্তমৈঃ ( নুখতমৈ: ) করৈঃ (রশ্মিভিঃ- পক্ষে হস্তৈঃ) অরুণেন (উদ্য়রাগেণ 

পক্ষে তদ্বর্ণুক্কুমেন ) বিলিষ্পন্ ( অরুণীকুর্বান্) চর্যণীনাং (জীবানাং) 
গুচঃ ( তাপগ্নানীঃ ) মুন ( অপনয়ন্ ) উদ্গাৎ (উদ্দিতঃ )॥ ২ 

টীকা ;-0১) তা তশ্মিন্নেব ক্ষণে ততগ্রীতয়ে উদ্ুবাক্শ্তন্ত্র 

উদগাৎ উদ্দিতঃ। কিং কুর্ব্বন্? দীর্ঘকালেন দর্শনং যস্য স গ্রিয়ঃ স্বপ্রিয়ায় 

মুখম্ অরুণেন কুন্ধুমেন যথা! লিম্পতি তথ! প্রাচ্যাঃ ককুভঃ দিশো মুখং 

শত্তমৈঃ স্থখতমৈঃ করৈঃ রশ্মিভিঃ অরুণেন উদয়রাগেণ বিলিপ্পন্ অরুণী- 

কুর্বন্িতর্থঃ। স. উড়রাজঃ। তথা চর্ষণীনাং শুচঃ তাপগ্নানীং মুজন্ 

অপনয়ন্॥ ২ 

অনন্যুলাদ ।-েমন বনুকাল বিদেশ-বাসের পর গৃহাগত 
প্রিয়তম স্বহস্তে আপন প্রিয়তমার মুখকমল কুম্কুমরাঁগে রঞ্জিত 

করে, সেইরূপ ঠিক এদময়েই নক্ষত্রপতি নিশাকর আপন স্শীতল 

করঘারা পূর্ববদিকের মুখস্বরূপ প্রথমাংশ অরুণ বর্ণ উদয়রাগে 
রঞ্জিত করিয়া প্রাণিবর্গের দিবাতাপ অপনয়ন পূর্বক উদ্দিত 

হইলেন ২ ৃঁ 

তাও্পন্ম1- এই শ্লোকে বিশেষ তন্বকথা কিছুই নাই। 

তাহা না থাকিলেও কিছু বলিবার বা গুনিবার কথ! আছে। 

আরোগ্য দানের নিমিত্ত বালককে তীব্র ওধধ "খাওয়াইতে হইলে, . 



শ্রীকৃষ্ঠরাসলীল। ১৭ 

কিঞ্চিত মধু বা গুড় মিশ্রিত করিয়া দিতেই হয়। প্রেমানন্দের 

সম্মিলন অর্থাৎ পরমানন্দ-স্বরূপ ভগবানের সহিত ভক্তের 

আলিজন বড়ই ছুর্বোধ ও দুরূহ বিষয়। শ্রুতি বলিয়াছেন,-_ 
“উঠ, জাগ,--সদৃগুরুর নিকট চৈতন্য লাভ কর; পরম পদ 
প্রাপ্তির পম্থ! ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম” । বিনশ্বর পার্থিব মহামূল্য 
পদার্থ পাইতে হইলেও অসম-সাহস অবলম্বন করিতে হয় ;--. 

শুক্তি-গর্ভস্থ মুক্তা সংগ্রহ করিতে হইলে, প্রাণের মমত। পরিত্যাগ 

করিয়! স্থগতীর সমুদ্রগর্ভে ডুবিতে হয়। খনিজ হারকাদি 

আহরণ করিতে হইলে, প্রগাঢ় অন্ধকারময় আকর-মধ্যে প্রবেশ 

করিতে হয়; জলশৃন্য মরু, শ্বাপদ-সম্কুল কানন ও অলঙব্য 

শৈলমাল! অতিক্রম করিয়া দেশ হইতে দেশান্তরে না যাইলে, 

ধন-সম্ৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় না। মৃত্তিকাময় নশ্বর পার্থিব পদার্থের 

পন্থাই যদি এরূপ ছুর্গম, তবে নিত্য, সত্য, অতীন্দ্রিয় আনন্দ- 

বিগ্রহ পাইবার পথ যে কিরূপ দুর্গম, তাহ! ভাবিলেও ভীতির 

সঞ্চার হয়। তীহাকে পাইতে হইলে, কামাদি উত্তাল-তরজময় 

অপার ভবসাগর পাঁর হইতে হইবে; তাহাকে পাইতে হইলে, 

ভোগবিলাস-রূপ জলশূন্য কঠোর সাধন-পথ অতিক্রম করিতে 
হইবে , তাহাকে পাইতে হইলে, দুর্লডব্য মোহ-মহীধর উল্লঙ্যন 

করিতে হইবে। এই স্থুদুর্গম সাধন-পথ দেখিয়া বিলাসংপ্রিয় 

মানবকুল ভয়ে আকুল হইয়া উঠে,__-মগ্রসর হুইতে চাহেন|। 

তাহারা অগ্রসর হইতে*ন! চাহিলেও দয়াময় ছাড়িবেন না; তিনি 

জীবকে ভব-রোগ হইতে মুক্ত করিয়া স্বলমীপে লইয়! যাইবেনই 
হ 



১৮ শ্ীকফরাসলীলা। 

যাইবেন। তাই স্বীয় স্বরূপ-শক্তিগণের সহিত রসরাজরূপে অবতীর্ণ 

হইয়া, মধুর-রসময় হুমধুর দৃশ্ঠয-কাব্যের অভিনয়' করিলেন। 

হ্ভাব-নুহৃত মহর্ধি বেদব্যাসও জীবের প্রতি দয়া-পরবশ হইয়! 

কাব্যের রসে, কাব্যের ভাষায় এরং কাব্যের ভাবে সেই অপ্রাকৃত 

লীলাকাব্য স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া৷ রাখিয়! দিলেন ।-_ুুর্গম পথ 

স্থগম হইয়া! গেল। 

মহাজনের বাক্যই আছে, -. 

“বেদাঃ পুরাণং কাব্যঞ্চ প্রভূমিত্রং প্রিয়েব চ। 

বোধযন্তীতি হি প্রান্ু-্ত্িবুদ ভাগবতং পুনঃ ॥ 

বেদ প্রতুর ন্যায়, পুরাণ মিত্রের ন্যায় এবং কাব্য প্রিয়তমা 

ম্যায় জীবকে উপদেশ দিয়। থাকে ; কিন্তু শ্রীমন্তাগবত একাধারে 

প্রভু, মিত্র ও প্রিয়তমা তিনেরই ন্যায় উপদেশ প্রদান করেন; 

অর্থাত্ প্রীমন্তাগবতে বেদ, পুরাণ ও কাব্য তিনই আছে। পরে এ 

বিষয় বিস্তারপূর্ববক বিবৃত হইবে। 

মহধি প্রকৃত বিষয় কাব্যের ভাবে বর্ণনা করিয়া, এই শ্লোকে 

কাব্যরস উদ্দীপিত করিয়াছেন । সকল রসেরই স্থায়িতভাৰ বিভাব, 

অমুতাব ও. সঞ্চারিভাবে পরিস্ফ,উ হইয়! রসরূপে পরিণত হয় 

এ স্থলে বিভাবের বিষন্ব আলোচন! করাই আমাদের প্রয়োজনীয় 

বিভাব দুই প্রকার; আলম্বন-বিভাব ও উদ্দীপনবিভাব 

অলঙ্কার শান্ত্রে বলিয়াছেন, 

«“আলম্বন-বিভাবোহসৌ যমালম্ব্য রসোদগিমঃ। 

উদ্দীপন.বিভাবাস্তে রসমুদ্দীপয়ন্তি ষে।৮ 



শ্রীক্করাসলীলা। ১৯ 

অর্থাৎ যাহাকে অবলম্বন করিয়া কোন রসের উদগম হয়, 

তাহাই “আলম্বন-বিভাব” আর যে সকল পদার্থঘারা রসের 

উদ্দীপন হয়, এ সকলকে “উদ্দীপন-বিভাব” বলে। রাসলীলা 
মধুর রসময়। মধুর রসের স্থায়িভাব রতি, আবলম্বন-বিভাব নায়ক 
ও নায়িকা এবং উদ্দীপন-বিভাব পূর্ণচন্ত্র, নির্জন কুস্থম-কানন, 
স্বশীতল সমীরণ ও কোকিলের কুহুরব ইত্যাদি। এস্থলে স্বয়ং 
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ আলম্বন-বিভাঁব, এবং'পূ্চ্্র ও 
প্রফুল মল্লিকাদি উদ্দীপন-বিভাব। প্রাকৃত শৃঙ্গার-লীলায় উদ্দীপন- 
বিভাবদ্বার৷ নায়ক-নায়িকারই রসোদ্দীপন হইয়। থাকে; কিন্তু 

শৃঙ্গার-রসের দৃশ্যকাব্য বাঁ শ্রব্যকাব্য পাঠ বা শ্রবণ করিলে, পাঠক 
ও শ্রোতাদিগেরই হৃদয়ে স্থস্পষ$ রসানুভব হয়। সেই জন্যই 

সদাশয় মহর্ষি বেদব্যাস পরবর্তী পাঠক বা শ্রোতাদিগকে অভিমুখ 

করিবার আশয়ে মুক্তিদায়িনী রাসলীলাকে আপাত-্থুখকর 

কাব্যরসে অভিষিক্ত করিয়াছেন । যিনি অনাদি কাল হইতে এই 

বিশাল ব্রন্ষাগুরূপ দৃশ্যকাব্যের অধিনায়ক হইয়! রহিয়াছেন এবং 
বাহার শাসনাধীন জরায়ুজ, অগ্ুজ, ম্বেদজ ও উত্তিজ্জ প্রভৃতি 

প্রাণিসমূহ অনুক্ষণ আপন আপন নিয়মিত কার্য্যের ও ভাবের 
মভিনয় করিতেছে, সেই নট-চুড়ামণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শক্তি- 
গাণকে লইয়! প্রাকৃতের ম্যায় অপ্রাকৃত রাসলীলার অভিনয়ে 

প্রবৃত্ত হইয়াছেন; স্ৃতরাং পূর্ণচন্দ্র ও সুগন্ধি কুস্থমসমুহ নিজ 

নজ অভিনয়ে তাহারই শাসনে, ত্াহারই অভিপ্রেত লীলারস 

গরিপুষ্ট করিতে প্রস্তুত হইয়াছে । সাহিত্যদর্পণকার বলিয়াছেন, 



ও শ্রীকৃষ়্াসলীলা। 

ণ্চতুর্ব্গফলপ্রাপ্ডিঃ সুখাদল্পধিয়ামপি। 
কাব্যাদেব যতন্তেন তৎস্বরূপং নিরূপ্যতে 1৮ 

অর্থাৎ “কাব্য হইতেই কোমলমতি মানবগণের অনায়াসে 

চতুর্বর্গ ফললাভ হয়; এই নিমিত্ত আমি কাব্যের স্বরূপ নিরূপণ 
করিতেছি» গ্রন্থকার ঠিকই বলিয়াছেন; পাঠের মত পাঠ 
করিতে পারিলে, কাব্যপাঠেও মুক্তি পর্যন্ত পাওয় যায়। প্রায় 

অধিকাংশ পাঠকই কাব্যের উপরিস্থিত রসটুকু মাত্র অবলেহন 
করিয়। আপনাদিগকে চরিভার্থ মনে করেন; অন্তনিহিত অমূল্য 
উপদেশের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। এখনকার শিক্ষিত-অশিক্ষিত 
নব্য পাঠকগণ রামায়ণ, রঘুবংশ, তাঁরবি, মা প্রভৃতি কাব্যরত্ব 

পাঠ করিয়া ভাষা! ও অলঙ্কারাদির সমালোচনা! লইয়াই ব্যস্ত; 

কেহ কেহ বা গ্রন্থকারের প্রশংসা বা নিন্দা করিয়াই নিশ্চিন্ত রর 
কাব্যোলিখিত পাত্রগণের চরিত্র চিন্তা অতি অল্প লোকেই করিয় 

থাকেন। এ সকল কাব্যোক্ত পাত্রগণের চরিত্র চিন্তা করিতে 

যে, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বব্গই প্রাপ্ত হওয়| যায় 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যদি লৌকিক কাব্যের আলোচনা! 

ুক্তিপর্্ন্ত পাওয়া যায়, তবে ঈশ্বরাবতার মহষি বেদব্যাসে; 
লিখিত শান্ত্রশিরোমণি শ্রীমন্তাগবতের অন্তগ্তি, কাব্যরসাপ্ন: 
মুকুন্দলীলা পাঠে বা! শ্রবণে যে মুক্তিলাভ হইবে, তাহা আ' 
বিচিত্র কি? এই নিমিত্তই তত্ববিশারদ শ্রীধর স্বামী প্রথা 

শ্লোকের টাকায় বলিয়াছেন,_“শূঙ্গার-কৃথাপদেশেন. বিশেষতে 
নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ী অর্থা রাসলীলায় শৃঙ্গার-কথ! কেবঃ 
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ছলমাত্র ; বাস্তবিক ইহা৷ মোক্ষদায়িনী।” মুক্তিই যে রাসলীলা- 

শব ও কীর্তনের ফল, ইহা স্বয়ং বেদব্যাসও লিখিয়াছেন ; 

ভপ্জযোগী শুকদেব পরীক্ষিতের নিকট ইহা উদৃঘোষিত 

করিয়াছেন এবং টাকাকার-চুড়ামণি শ্রীধরও সগর্ধে ইহাই সমর্থন 
করিয়াছেন। রাসলীলার গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল হইতে এযাব€ 

ধন্মপরায়ণ ভারতবাসিমাত্রেই মোক্ষকামনায় রাসলীলাঙ্কিত এই 

্রীমন্তাগবত সর্ত্রাঙ্মণ দ্বারা নিজ নিজ গৃহে পাঠ করাইয়া 
আপনাদিগকে কৃতকৃত্য বোধ করিয়! আসিতেছেন। এই সকল 

কারণেও রাসলীল! যে মোক্ষপ্রতিপাদিকা, ইহা সহজেই অনুমান 

করাযায়। তবে ইহা নিক্ষদ্দার সময়-যাঁপনের বা খিলাসীর 

ক্ষণিক চিত্ত-বিনোদনের পদার্থ নহে। যাহারা ধণ্ম-পিপান্থু, 

ষাহারা আত্মোন্পতির অভিলাধী এবং ধাহারা সংসার-সাগর 

উত্তরণের আকাওক্ষী, ইহা ত্াহাদদেরই চরম সাধনার সামগ্রী । 

অতএব পাঠকগণের নিকট আমার সবিনয় অনুরোধ, যেন 

তাহারা মুক্তি-্দায়িনী অপ্রাকৃত লীলার উপরিভাগে প্রাকৃত 

শৃ্জাররসের আবরণ দেখিয়া অবহেলায় আত্মবঞ্চিত না হন। 
কণ্টক দেখিয়। কমল পরিত্যাগ করিলে, আত্ম-বঞ্চিতই হইতে 

হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তত্ব ও তক্তবাতসল্য এবং গোপীদিগের 

স্বরূপ ও ভগবৎ"প্রেম লক্ষ্য করিলেই তাহারা কৃতার্থ হইবেন ॥২ 
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দুষ্ট কুমুদস্তমখগ্ুমগুলং 
রমাননাভং নবকুক্কুমারুণমূ। 

ধনঞ্চ তৎকোমলগোভিরঞ্জিতং 

জগৌ কলং বাঁমদৃশাঁং মনোহরম্ ৩ 

অন্বস্র্ঠ ।_অথণ্মণ্ডলং (ন থণ্ডং মণ্ডলং যস্ত তং পরিপূর্ণং ) নব- 

ুসকমারুণং ('নবকুস্কুমবৎ অরুণং ) রমাননাভং (রমায়৷ আননস্য আভাইব 

আভা যন্য তং লক্ষমীবদনসন্িভং) কুমুদবস্তং (কুমুদং বিকসনীয়ং বিদ্যতে অস্য 

তং তন্নাম-জলপুষ্পবিকাসিনং চন্ত্রৎ) বনঞ্চ (শ্রীবন্দাবিপিনঞ্চ ) তখকোমল- 

গোভিঃ (তস্য কোমলৈঃ গোভিঃ শশি-শীতল-রশ্মিভিঃ ) রঞ্জিতং ( উজ্জ্লী- 

কৃতং) দৃষ্ট। (অবলোক্য ) বামদ্শাং ( বামাঃ মনোহরাঃ দৃশঃ যাসাং তাসাং 

কমলনেত্রাণাং গোপীনাং) মনোহরং (মনঃ হরতীতি তথা চিত্তাকর্ষকং ) 

কলং (অস্ফুট-মধুরং) জগৌ ( অগায়ত শ্রীকৃষ্ণ ইতিশেষঃ )॥ ৩ 

টীক্ষা__কুমুৎ কুমুদং বিকসনীয়ং বিদ্যুতে যন্ত তং কুমুদবস্তম। ন খণ্ড 

মণ্ডলং যস্য তৎ। রমায়া৷ আননস্যাভেব আভ। ষস্য। নবং কুস্ুমমিব 

অরুণং দৃষ্টা তথ! বনঞ্চ তদা কোমলৈর্গোভিঃ রশ্িভিঃ রক্জিতং দৃষ্ট1 কলং 

মধুরং জগৌ অগায়ং। কথম্? বামা মনোহর! দৃশো যাঁসাং তাসাং 
মনোহরং যথ। &৩ রর 

অন্ুাদ্-_রাসাভিলাধী ভগবাম্ শ্রীকৃষ্ণ কমলার বদন- 

কমলের ন্যায় লাবণ্যবিশিষ্ট অরুণবর্ণ কুমুদ্দবিকাসী পু্ণচন্্ 

অবলোকন করিয়া এবং স্থশীতল চন্দ্রকিরণে শ্রীবৃন্দাবন আলোকিত 

দেখিয়! হরিণ-নয়না ব্রজাজনাদিগের মনোহ্রণ করিবার নিমিত 
হুমধুর স্বরে মোহন মুরলীতে গান করিতে লাগিলেন ॥৩ 



শ্ীকফরাসলীল!। ২ 

তাহুপ্থ্য-পূর্বের উদ্দীপন-বিভাবের কথা৷ বলা হইয়াছে । 

রসোদ্দীপন পূর্ণচতদর্শনে ভগবানের কমলানন স্মরণ হইল; স্তৃতরাং 
রাস-বাঁসন! বলবতী হইয়া উঠিল। পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন, 

“কবিগণ চন্দ্রের ন্যায় মুখ” বলিয়াই মুখের লাবশ্যাতিশয় 

বর্ণন করিয়৷ থাকেন; কিন্তু মহধি তাহ! ন| বলিয়! “কমলা 

মুখের স্যায় চন্দ্র” বলিলেন, সর্ববাংশে সাদৃশ্য হয় না, চন্দ্রের 
যায় মুখ বলিলে, চন্দ্রগত লাবণোর কিয়দংশ-যুক্ত মুধই বুঝায়; 

এখানে “লক্ষনীর মুখের ন্যায় চন্দ্র” বলায় লক্মনী-মুখের লাবণ্য 
যগুকিঞ্চিতৎ চান্র্রে আছে ইহাই বুঝাইল। অলোক-ম্থন্দরী 

লক্মীর অলোক-লাবণ্য প্রদর্শনই মহধির উদ্দেশ্য । সৌন্দর্য 

নামক পদার্থের কিঞ্িদংশ পাইয়াই চন্দ্র সুন্দর বলিয়া প্রসিদ্ধ । 

সেই সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী বা সবিগ্রহ স্বয়ং সৌন্দধ্যই লক্ষ্মী । 

সৌন্দর্য্যের কিয়দংশ থাকিলে যদি সুন্দর হয়, তবে স্বয়ং সৌন্দর্য 

কত সুন্দর, তাহা! ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অন্য কোনও, 

উপাদানের অমিশ্রণে কেবলমান্ত সৌন্দর্য দিয়। যদি. কোনও 

নারী-ুক্তি নির্মাণ করা যায়, তবে দেই অমিশ্র সৌনদরযয-মস্তিই 
লক্ষমী। অতএব লক্ষ্মীর সৌন্দধ্য যে ভাষার অতীত, মুনিবর 

বিপরীত-সাদৃশ্টে কৌশলে তাহাই ব্যক্ত করিলেন । 

এশ্বর্যের সহিত প্রেমের সম্বন্ধ ঘটিলে রসাভাস হয় অর্থাৎ 

প্রকৃত রস বিকৃত হইয় যায়। বৃন্দাবন-বিহারী বংশীধারী রস- 

রাজ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা! হইল,_প্রেমময়ী গোপীদিগের সহিত রমণ 

করিবেন; কিন্তু এ্ব্যময়ী লক্গমীর মুখ প্ররণ হওয়ায়, প্রেমময়ী 
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গোপীদিগের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছ! হইলে রসাভাস হয় 
এবং গোপী অপেক্ষা লক্ষ্মীর উৎকর্ষ প্রকাশ পাঁয়। এইরূপ 
আশঙ্কা করিয়া, মহানুতব নব্য বৈষ্ণব টীকাকারগণ ধাত্ব্থ-সাহায্যে 

শ্লোকস্থ “রমা”, শব্ষের অর্থ “রাধা” করিয়াছেন । রস-তন্বজ্ 

এসকল মহানুভবদ্িগের লেখনীর বিরুদ্ধে আমার ন্যায় মন্দবুদ্ধির 

লেখনী স্ালন নিতান্ত হাম্যজনক। তাহাদের এরূপ ব্যাখ্যা 

অতীব সুন্দর ; আমি তাহাদের পবিত্র পদ্দধূলী মন্তকে ধারণ 

করিয়! একবার দেখিব ;--খধিবাক্য অবিকল বজায় রাখিয়া 

অর্থাৎ “রমা” শবের মুধ্যার্থ “লক্ষমী”ই স্বীকার করিয়া, সামগ্রচ্য 
করা ষায় কি না। 

পুরণচন্দর দর্শনে লক্ষমীর মুখ স্মরণ হওয়ায়, ভগবান্ শ্রীকৃষ 
মুরলীর গানে গোপীদিগকে আহ্বান করিলেন ।--মলোক-স্থন্দরা 

এশ্বধ্যময়ী লক্ষ্মীর সৌন্দধ্য স্মরণ হওয়ায় প্রেমরূপিণী গোপী- 

দিগের বিলাসশুন্ সৌন্দর্য্য তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। ইহাতে 
গোপীর্দিগেরই ভগবত প্রেমের উৎকর্ষ এবং ভগৰানের ভক্ত- 

বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠ। প্রকাশ পাইল, তাহাতে সন্দেহ নাই 
লক্গনী এইবর্য ও সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী,আঁর গোপী অকিঞ্চন 
ৰনবাসিনী ; লগ্নী স্বর্গীয় বিভৃষণে ভূষিত হইয়া আছেন, আর 
গোপী বিলাস-বিরত। ; লক্ষ্মী আপন এশর্ধ্য দেখাইয়া ভগবান্কে 

আয়ত্ত করিয়৷ থাকেন, আর গোপী দেহ দিয়া, প্রাণ দিয়া, মন 

দিয় ভগবানের শ্রীতিসাধন করিয়াই শ্রীত হইতে চাহেন। লক্ষ্মীর 

সৌন্দর্য বাহিরে, গোপীর সৌন্দর্য্য অন্তরে; লক্ষ্মীর সৌন্দর্য্য 
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চঞ্চল, গোপীর সৌন্দর্য অটল। শখ-চক্র-গদা-পল্পধারী এশ্বর 

রূপ না দেখিলে লক্ষ্মীর ভগবানে ভক্তি হয় না, গোপী ভগবানের 

রাখাল বেশেই মোহিত। চন্দ্র জড়,_-তাহাতে অস্থায়ী বাহ 

সৌন্দর্য্য আছে,--অন্তঃ-সৌন্দর্য্য নাই; স্থৃতরাং প্রেম-সমুজ্্বল 

গোপীগণের সৌন্দধ্য চন্দ্রে নাই; “'রাধামুখের আভার স্তায় 

চন্দ্রের আভা বলিলে, মদনমোহন-মোহিনী রাধার অপকর্ষই 

সূচিত হয়; অতএব শ্লৌকোক্ত “রমা” শবোঁর মুখ্যার্থ 

লক্মমীই মহর্ষির অভিপ্রেত ৷ পূর্ণচন্দ্রে লক্ষ্মীর মুখসাদৃশ্য দেখিয়া, 
তগবানের বিহার-বাসন! উদ্দীপিত হইল মাত্র; কিন্তু প্রেমময়ী 

গোপী ভিন্ন বৃন্দাবম-বিহারীর বিহারবাসনা-পরিতৃপ্ত হয় না। 

তিনি প্রেমেরই অধীন, -এশ্বর্্ের কেহই নহেন। তাই খরশ্ব্যা- ্ 

ময়ী লঙ্গমীকে উপেক্ষা করিয়া প্রেমরূপিণী গোপীকে আহ্বান 

করিলেন । 

শ্রুতি বলিয়াছেন,__“আচার্যের সাহায্যে এই পরমাত্মাকে 

পাওয়৷ যায় না, মেধায় পাওয়া যায় না অথবা বু শান্ত্রাধ্যয়নেও 

পাওয়া যায় না; এই পরমাত্মা নিজে যাহাকে চাহেন, সেই এই 
পরমাত্মাকে পায়।” মু্তিমান্ পরমাত্মা বংশীর গানে গোপী-:. 

দিগকে আহ্বান করিয়া, এ শ্রত্যর্থই স্থু্পষ$ দেখাইলেন। 

স্থগেশলা গোপবালারা নিজ নিজ দেহের দিকে দৃষ্টি না করিয়া, 
এক মাস কাল কঠোর নিয়ম অবলম্বন পূর্বক কাত্যায়নীর অর্চনা 
করিয়াও ভগবান্কে পান নাই,_-পাইয়াও পান নাই। আর এখন 
গোপীর! গুহে বসিয়া! আছেন, ভগবান্ তাহাদিগকে পাইবার জন্য 
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ব্স্ত,--ডাকিয়৷ ডাকিয়া হয়রান। সর্বস্হৃৎ ভগবান গোপী- 

দিগকে উপলক্ষ করিয়া সমস্ত মানবকে ইঙ্গিতে বলিলেন, 

“হাজার গুরূপদেশ প্রাপ্ত হও, হাজার মেধাবী হও, হাজার 

বেদাধ্যয়ন কর, হ্ব্দয়ে যুকিঞ্চি মলিন্তার গন্ধ থাকিতে 

আমাকে লাভ করিতে পারিবে না) হাজার হাজার বার ডাকিলেও 

আমার সাড়া-শব পাইবে না; যখন তুমি আমাকে পাইবার 
উপযুক্ত হইবে,যখন গোপীভাব প্রাপ্ত হইবে, তখন আমি 
নিজেই তোমাকে ড|।কিয়া লইব।” ধাঁহার৷ লীলারসের রসিক, 

তাহার৷ ইহাতেই পরম পরিতুষ্ট হইবেন, আর ধাহার! অধ্যাতব্রিয়, 
তীহার! জীব-চৈতন্য ও সহজ্দলস্থ চিদগ,রুর সহিত এই লীলা 

_মিলাইয়া লইবেন; আমি ছূর্বেবাধ অধ্যাত্মতত্বের অবতারণ! করিয়া 

স্থখসেব্য লীলারস বিরদ করিলাম না । 

অতঃপর ভগবানের বংশীর কথা ।-_-বংশী কি? শ্রুতি 

বলিয়াছেন,_“অরে এই মহদ্ভূতের ( পরব্রহ্ষের ) নিশ্থাসবায়ুই 
খগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথ্বববেদ, ইতিহাস ও পুরাণ ।” 

মারুত অর্থাৎ বায়ুই মুখ কিংব1 নাসিক! দ্বারা বংশীতে প্রবেশ 

করিয়! গানোৎপাদন করে। অতএব যাহা পরক্রদ্ষের মুখমারুত- 

স্বরূপ বেদ-পুরাণাঁদ, তাহাই লীলাময় সবিগ্রহ ব্রচ্মের মুখমারুত-. 

স্বরূপ বংশীগান। বেদ-পুরাণাদিতে কন, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি 

প্রভৃতি যত কথাই থাকুক না কেন, আদল কথা, সকল ছাড়িয়। 

পরমানন্দময় পরর্রন্ে সম্মিলিত হও । ভগবান্ বংশীগানে গো'পী 

দিগ্নকে বলিতেছেন,--সকল ছাড়িয়া আমার কাছে আইস, 
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মামার সহিত মিলিত হও, আমার সহিত আলিঙ্গিত হও। 

'গীতাতেও ভগবান্ প্রিয় সখা অর্ডভুনকে কর্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি 

প্রভৃতি সকল কথ|ই বলিয়া, পরিশেষে বেদপুরাণের সারস্বরূপ 

এ বংশীগানই বলিয়াছেন,_-তিনি বলিয়াছেন-_ 

“সর্ববধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 

অহং ত্বা সর্ববপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি ম! শুচঃ |” 

_ “সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া! আমার শরণাগগত*হও, আমি 
তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব।” 

কিন্তু বেদের সার এবং গীতার তত্ব সকলে ঠিক বুঝিতে পারেন 
না, সকল কথা সকলের তালও লাগে না; তাই বেদ, পুরাণ ও 
গীতা পড়িয়৷ নানা মুনির নানা মত হয়। ভগবানের বাঁশীর গানও 
সকলে সমান শুনিত না ; যশোদ! শুনিতেন,বাশী “মা মা” 

বলিতেছে ; ীদামাদি ব্রজবালকেরা! শুনিতেন,_-“ভ্রীদাম-স্ৃবল” 

বলিতেছে; গাভীগণ শুনিত,-- বাঁশী“শ্যামলী ধবলী”বলিভেছে এবং 

শ্রীরাধ প্রভৃতি গোগীগণ শুনিতেন, বাঁশী কেবল “রাধ! রাধা”ই 

বলিয়া ডাকিতেছে। তাই মহধি বলিয়াছেন,__*“কলং জগৌ” “কল 

শব্দের অর্থ অন্ফ,ট মধুর স্বর; ভগবানের বংশীগানও মধুরাদপি 
মধুর; কিন্তু অন্ফট। * বেদ, পুরাণ, গীতা প্রভৃতি অধ্যাত্মশান্্ও 

অক্ষ ; ধাঁহার যেরূপ প্রবৃত্তি, তিনি শাস্তার্থ সেইরূপ করিয়া 

লয়েন। এখন গীতাই তাহার ভ্বলত্ত দৃষ্টান্ত । যোগানুরাগী ব্যক্তি 
বলেন,_গীতা যোগপ্রধান, গীতা আমাকেই ডাকিতেছে ; ক 
বলেন,--গীতা। কর্মপ্রধান, গীতা আমাকেই ডাকিতেছে ; জ্ঞানা- 
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নুরাগী বলেন,-_গীত। জ্ঞীন-প্রধান, গীতা আমাকেই ডাঁকিতেছে ; 
এবং ভক্ত বলেন,--গীতা। তক্তিময়,_গীতা আমাকেই ডাকি- 
তেছে। বেদসার কৃষ্ণ-বংশীও ঠিক সেই রকম। 

ভগবান্ অজ্জ্নকে বলিয়াছেন,--. 

“বেদৈল্চ সর্বরবেরহমেব বেষ্ো 
বেদাস্তকৃদবেদবিদেব চাইহম্॥৮ 

“আমিই সমস্ত বেদের প্রতিপাগ্ণ, আমিই বেদাস্ত-কর্তা এবং 

একমাত্র মামিই বেদভন্ক।” তিনি উদ্ধবকেও বলিয়াছেন, 

“কিং বিধস্তে কিমাচস্টে কিমনুষ্য বিকল্পয়েত। 
ইত্যন্তা হৃদয়ং লোকে নাচ্ে। মদৃবেদ কশ্চন ॥৮ 

“বেদেকি বলিতেছে, কি বিধান করিতেছে এবং কিই বা এক- 

প্রকার বলিয়া আবার প্রকারান্তরে বলিতেছে--তাহা স্থির করা 

বড়ই কঠিন; আমি ভিন্ন বেদের অন্তর্গত অভিপ্রায় কেহই জানে 

না।৮ যখন কেহই বেদার্থ বুঝিল না, তখন ভগবান্ স্বয়ং আনন্দ- 

বিগ্রহে আবিভূ্তি হইয়া, অধরে বেদসার বংশী ধাঁরপূর্ববক সর্বব- 
শান্স্ের সারার্থ স্থুমধুর স্বরে বুঝাইয়। দিলেন, আইস,_-আামার' 

কাছে আইস,--সব ছাড়িয়া আমার কাছে আইস, সকল জ্বালা 

ঘুচিয়া যাইবে,আমাকে আলিঙ্গন করিলে অনন্ত পরমানন্দ পাইবে । 

এখন আমরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও জীবের স্বভাব 
আলোচনা করিয়৷ বুঝিবার চেষ্টা করিব,-_ভগৰান্ জীবকে 
ডাকিতেছেন কি না? শ্রুতি বলিয়াছেন, আনন্দই ব্রহ্ষের রূপ 
এবং মহাভারত বলিয়াছেন, 



ভ্রীকষয়াসলাল| ৷ ২৯ 

“কৃষিভূবাচকঃ শব্দে! পশ্চ নির্ববূ তিবাঁচকঃ। 
' তয়োরৈক্যং পরং ব্রক্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে 1” 

“কৃষ্ সত্তাবাচক শব্দ এবং মু্ধন্য ৭ পরমানন্দ-বাচক শব ; 

'কৃষ? ও মুষ্ধান্ত ৭ এর মিলনে কৃষ্ণশব্দ সম্পন্ন হয়; অতএব অত্বা 

ও পরমানন্দের মিলনের নাম কৃষ্ণ অর্থাৎ যাহাতে পরমানন্দ ভিন্ন 

আর কিছুই নাই, সেই বস্তুই কৃষ্চ।” এখন আমরা বুঝিলাম,_- 
যাহ! তত্বে পরমানন্দ মাত্র, তাহাই লীলায় ঘনীভূত বিগ্রহ এবং 

যাহা! বেদে ব্রহ্ম, তাহাই লীলায় শ্রীকৃষ্ণ । সেই শ্রীকৃষ্ণ গোপী- 

দিগের মন আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত বাঁশী বাজাইলেন । জগতে 

ধত প্রকার প্রলোভনের সামগ্রী আছে, আমরা নিবিষ্ট-চিত্তে চিন্তা 
করিলে বুঝিতে পারি, আনন্দের তুল্য প্রলোভন আর কিছুই 
নাই; অথবা আনন্দ ভিন্ন আর কিছুই লোভনীয় নাই। জগতে যে 

যাহা চাহে, কেবল আনন্দের আকর্ষণেই চাহে । অতএব দেখি, 

সমস্ত জগত জুড়িয়া সেই আনন্দের আকর্ষণ অনুক্ষণ রহিয়াছে, 

তাহার বিরাম নাই এবং অবিরত আনন্দের আকর্ষণেই নিখিল 

জীব অনুক্ষণ অন্তরে বাহিরে ধাবমান হইতেছে ; অথচ কে আকর্ষণ 

করিতেছে,__কাহা'র জন্য এত ব্যাকুলতা-_তাহ! স্পষ্ট বুঝিতে না 
পারিয়া, নানা প্রকার ধনিরানন্দ পদার্থে আনন্দেরই অনুসন্ধান 

করিতেছে । সেই আনন্দের ঘনীভূত বিগ্রহই শ্্রীক্ষ্ণ এবং 
সেই ঘনীডূত আনন্দের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ঘনীভূত আকর্ষণী শক্তি 
বাঁশীই অনুক্ষণ অখিল জীবের মন মুগ্ধ করিতেছে বলিয়া, 

তাহার নীম “মোহন বাঁশী” । এই নিমিত্ত লীলাতত্বজ্ঞ স্থুরসিক 
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বৈষ্ণৰ টাকাকারগণ বাশীকেই ভগবানের যোগমায়৷ শক্তি 
বলিয়াছেন। নিজ কল্পনায় কেবল বাক্যবলে বলিয়াছেন, তাহা 

মহে; ধাত্বর্থযোঞ্জনায় তাহার কারণও দেখাইয়াছেন। 

সে সকল কথার অবতারণা করিয়! গ্রস্থবানল্য করিলাম ন|। 

বৃভূতন্থ পাঠক বুঝিয়! লইবেন ;-_-যোগমায়া মনোমোহিনী, এবং 
শ্রীকৃষ্ণবংশীও মনোমোহিনী ; অতএব শ্রীকৃষ্ণবংশী কার্য্যসাদৃশ্যে 
যোগমায়াই বটে। যেখানে শক্তির আশ্রয় মুর্তিমান, সেখানে 
শক্তিও মুর্তিমতী ॥ 

মূল শ্লোকে যে “বামদৃশীং” প্র আছে, তাহার অর্থ যাহাদের 

দৃষ্টি অতি সুন্দর অর্থাৎ নির্দল। দশ. শবের অর্থ নেত্র, দৃষ্টি 
এবং জ্ঞানও হইতে পারে। এস্থলে দৃষ্টি অথবা জ্ঞানার্থ ই সংগত। 
যার নয়ন সুন্দর, সেই অন্যের মন আকর্ষণ করিতে পারে । কিন্তু 

নয়ন সুন্দর বলিয়! অন্যের রূপে, গুণে বা গানে আকৃষ্ট হওয়া! 

সম্ভবপর নয়। অতএব এস্থলে দৃশ, শর্খের নয়নার্থ করিলে, : 

কোনো সার্থকতাই থাকে না। জ্ঞানার্থ ঝ1দৃষ্টি অর্থ করিলে 
কিরূপে সার্থকতা! থাকে, তাহা পরবর্তী শ্লোকের তাহুপধ্যে বিবৃত 

হইতেছে। গ্রস্থকারের যে এরূপই অভিপ্রায়, তাহা ঠিক বলিতে 

পারি না; তবে শ্লোকস্থ শের কষ্টকল্লিত অর্থ না করিয়া যদি 
অর্থ-সৌন্দধ্য প্রকাশ কর! যায়, তাহাতে ক্ষতি নাই ৩ 

হর 
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নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দনং 

ব্রজন্তরিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ | 
আজগ্ম,রন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ 

স ত্র কান্ত জবলোলকুগ্ডলাঃ ॥ ৪ 

অসন্বস্রঃ !- বরজন্ত্িযঃ (ব্রজবাসিন্তঃ গোপবালাঃ ) অনন্গবর্ধনং 
(অনঙ্গং বর্ধয়তীতি তথা, কামোদীপনং ) তৎ (শ্রীরুষ্ণগীতং) গীতং 
নিশম্য (অস্থা) কৃষ্ঞগৃহীতমানস।: (কুষ্াকটচিন্বঃ রষ্ণেন গৃহীতং 
মানসং যাসাং তথাভূতাঃ সত্যঃ) অনেযান্তম্ (পরম্পরম্) অলক্ষিতো- 
দ্যমাঃ (অক্জাপিতগমনোদযোগাঃ অলক্ষিতঃ উদ্ধমো যাভি: তাঃ) 

জবলোলকুগুলাঃ (জবেন গতিবেগেন লোলে চঞ্চলে কুগুলে কর্ণভূষণে 

যাসাং তাঃচ সতাঃ) যত্র (যন্মিন্ স্থানে) সঃ (গায়কঃ) কাস্তঃ 
( কমনীয়রূপঃ কষ ) (বর্ততে ইতি শেষঃ) (তত্র) ' আগ: 
(আগতবত্যঃ )॥ 8 

শশী 

টীকা _অসাপক্থ্যায় অন্টোন্তমলক্ষিতো ন জ্ঞাপিত উদ্যম যাভিস্তাঃ। 

সকাস্তে। যত্র তত্র গীতধ্বনিমার্গেণ আজগ্ম 3। জবেন বেগেন লোলানি 

চঞ্চলানি কুণডলানি যাসাং তাঃ ॥ ৪ 

অন্যুবাদি।-সেই কামোদ্দীপক গীত শ্রুতিগোচর হও- 
যায় গোপীদিগের চিন্ত 'কৃষ্েতেই আকৃষ্ট হইয়। গেল। তীহার! 
শশব্যস্তে, যে স্থানে কমনীয় কৃষ্ণ ছিলেন, সেই স্থানে আগমন 

করিলেন। তাহাদের মধ্যে কেহই কাহারও গমনের উদ্যোগ 
জানিতে পারিলেন না এবং ভ্রেতগমনে তাহাদের কর্ণস্থ কুগুল 
ছুলিতে লাগিল ॥৪ 
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তাতপার্ধ্য-_সৌন্দর্য্ের, হুস্বরের, স্থরসের, সৃগন্ধের ও 

সখস্পর্শের যে, আকর্ষণী শক্তি আছে, তাহা সহজেই বুঝিতে 

পারা যায়। সৌন্দর্য্যাদির আকর্ষণেই মানুষ এ সকলে অনুরক্ত 

হয়। কেহ স্বরূপে, কেহ স্ুস্বরে, কেহ স্থুরনে, কেহ স্ুগন্ধে, 

কেহ বা স্ুখ-স্পর্শে অত্যধিক আসক্ত--ইহা দেখিতে পাওয়! 

যায়। “অমুক অমুকের রূপে আকৃষ্ট, অমুক অমুকের গানে 

আকৃষ্ট ইত্যাদি কথাও শুনিতে পাঁওয়! যায়। অতএব সকল 

গুঁণেরই ষে এক একট! আকর্ষণী শক্তি মাছে, ইহা স্থির 

কিন্তু সৃষ্মম ভাবিয়! দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, পার্থিব 

কোনে পদার্থের বা কোনো! সুরূপাদি গুণেরই আকর্ষণী শক্তি 

নাই ;-_আকর্ষণী শক্তি কেবল আনন্দেরই আছে। জগণ্ডে 

সৌন্দর্ঘ্য কাহাকে বলে, স্ম্বর কাহাকে বলে এবং স্থুরস 

কাহাকে বলে,__তাহারই স্থির নাই । রাম যাহাকে সুন্দর বলে, 

শ্যাম তাহাকে দেখিতে পারে না; শ্থাম যাহা খাইতে ভাল 

বাসে, রামের তাহাতে রুচি হয় না। পরমস্ন্দরী: পতিরত! 

পত্বীকে ঘ্বণা করিয়া একটা প্রেতিনী বারনারীতে আসক্ত 

পুরুষ-বরও দেখিতে পাওয়া যায়। পুত্র কুরূপ হইলেও 

প্রসূতির অসীম অপত্যন্েহ অচল ও* অটল ভাবেই থাকে। 

ভারতবামী কবির এবং ইংলগুবাঁসী.কবির কামিনী-সৌন্দর্য্য- 

জ্ঞান যে সম্পূর্ণ বিপরীত, তাহ! অনেকেই জানেন। অতএব 

বুঝিতে পারা যায় যে, হন্দর, সুস্বর, স্বুরস, স্গন্ধ ও নখ 

স্পর্শ বলিয়! কোনো নির্দিষ্ট পদার্থ নাই ;-_-যে যাহাতে আনন্দ 
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গায়, তাহার তাখাই সুন্দর, তাহাই স্ুম্বর, তাহাই সরস, তাহাই 
স্থগন্ধ এবং তাহাই হ্খমস্পর্শ__সে তাহাতেই আকৃষ্ট । তবেই 
বুঝিতে পারা যায় যে, আঁকর্ষণী শক্তি আনন্দেরই ;- অন্ত 
কোনে! পদার্থের নয়। জ্ঞানাধিকারী মানুষের কথ দুরে থাকুক, 
আনন্দের আকর্ষণী শক্তি কীট, পতন, পণ্ড, পক্ষী প্রভৃতি সমস্ত 
ইতর জীবকেও অনুক্ষণ আকর্ষণ করিতেছে অর্থাঙ আনন্দের 

লোতেই সকলে সর্ধবদাই ধাবমান। সেই আনন্দই ব্রন্মের রূপ; 
আবার শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রদ্মের অর্থাৎ আনন্দের ঘনীভূত বিগ্রহ ; 
সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তিরূপা বংশী অনাদি কাল হইতে 
এখনও পর্যন্ত অনুক্ষণই বাজিতেছে। ভক্তিশান্ত্রে বলেন,__. 

“কৈরপি প্রেম-বৈবশ্ঠভাগৃতি ভাগবতোত্তমৈ। 
অষ্ঠাপি দৃশ্যতে কৃষ্ণঃ ক্রীড়ন্ বৃন্দাবনান্তরে ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ অগ্ভাপি শ্রীবৃন্দাবনে ক্রীড়া করিতেছেন; . কোনো 
কোনো প্রেমবিবশ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তাহা দেখিয়! থাকেন।” বেদ, 
শব্দদবারা আনন্দের আকর্ষণী শক্তির কথা বলিয়াছেন, ভগবান্ 
লীলা করিয়া তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখাইলেন। . 

জীবমাত্রেই যদিও একমাত্র আনন্দের আকর্ষণেই--আনন্দেরই 
ঈমুসন্ধানে ব্যস্ত, তথাপি, ইতর জীবের কথা দূরে থাকুক, মায়া- 
ুগ্ী মনুষ্যও তাহ! নিজেই বুঝিতে পারে না। প্রেমন্বভাব চিত- 
বরূপ শুদ্ধ জীব, ভৌতিক দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত এত মাখা- 
াখি হইয়! গিয়াছে যে, এই ইন্দরিয়-সংবলিত ভৌতিক দেহকেই 
'আমি” বলিয়া! মনে করে ; সুতরাং “আমি, স্বরূপ এই দেহে- 

ণ 
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্রিয়ের ্থখকর ভৌতিক পদার্থকেই আমার স্থুখকর বালয়৷ অনু- 
সন্ধান করিয়া! ঘুরিতে থাকে । শুদ্ধজীব যেমন ভৌতিক দেহেন্দ্িে 
টাকা পড়িয়াছে, সেইরূপ জীবের স্বাভাবিক আনন্দ-লিপ্লা 
ভৌতিক পদার্থের ছায়ায় ঢাকিয়া গিয়াছে। শুদ্ধ চৈতন্য ক্ষয়শী 
দেহেন্িয়ে টাকা পড়িলেও আমর! যেমন তদন্তর্গত নিত্য চৈতন্যে 

সত্তা বুঝিতে পারি, সেইরূপ নিত্য আনন্দলিগ্না পরিবর্তনশী 

পদার্থের ছায়ায় টাক! পড়িলেও ত্বন্তর্গত অবিচ্ছিন্ন আনন্দলিপ্দা' 

অনুভব করিতে পারি। যেমন চুম্বকের আকর্ষণী শক্তি লৌহ 
আকর্ষণ করে, কিন্তু লৌহ কাদামাখ! হইলে চুম্বকের আকর্ষণী শি 

লৌহকে স্পর্শ করিতে পারে ন1; স্থৃতরাং লৌহ চুম্বকের কা 
বায় না; সেইরূপ আনন্দময় ভগবানের আকর্ষণী শক্তি ৰাঁশী' 

অনুক্ষণ জীবকে আকর্ষণ করিয়। থাকে; কিন্তু চৈতন্থময় জী 

কাঙ্ামাধা অর্থাৎ ভূতারৃত হইলে, ভগবানের আকর্ষণী শক্তি তাহা 

কাছে পৌঁছায় ন ; স্তরাং জীব তগবানের কাছে বাইতে। 
চায় না বা বাইতে পারেও না। বখন জীবের উপরিস্থ কর্দা 

অর্থাৎ ভূতাঁরণ দূর হইবে অর্থাৎ জীব যখন দেহাভিমান ত্যা! 
করিয়। শুদ্ধ জীব হুইবে, তখনই আনন্দময়ের আকর্ষণী শি 
তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিবে,_-সে' তখন দিব্য কর্ণ পাইবে,- 

বাঁশীর গান তাহার কর্ণগোচর হইবে, তখন সে ভূতের দল পরি 
ভ্যাগ করিয়৷ নিত্যানন্দময় নিত্যবন্ধুর দিকে ছুটিবে। গোগীগ' 
ভূতের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছেন,--প্রিমময় হইয়াছেন-_ভা! 
আনন্দময়ের আকর্ষণ শক্তি ঠাহাদিগকে স্পর্শ করিল,সস্বীন। 
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গান তীহাদের কর্ণগোচর হইল-_তীহার! বেগবতী আ্রোতম্বতীর 

ন্যায় আনন্দ-সাগরের দিকে ছুটিলেন। আনন্দ-বিগ্রহ একমাত্র 
নেদান্তোক্ত সার বস্তু; তন্তিম্ন সমস্তই অসার--অবস্তু ; ইহা 

তাহার! বুঝিয়াছিলেন; তাই পূর্ববশ্লে'কের ব্যাখ্যায় বলিয়াছি, 

_শ্লোকস্থ “বামদৃশ” শব্দের অর্থ “নির্বল জ্ঞান বা দিব্য দৃষ্টি” 
করিলেই ভাল হয়। 

এখন বুঝিলাম, আনন্দ-বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকলকেই 
সমভাবে বাঁশীর স্বরে সর্বদাই আহ্বান করিতেছেন ; জীবমাত্রেই 

তাহা শুনিতেও পায়; কিন্তু শুনিয়াও গুনে না,--বুঝিয়াও বুঝে 
না; বীশীর গান তাহাদের কর্ণে সুস্পষ্ট ধ্বনিত হয় না; 
তাহাদের কর্পে সংসারের কর্কশ কোলাহল শ্বমধুর বংশীধ্বনিকে 
অতিক্রম করিয়! উঠে। কৃষ্ণসার সন্তক্তের ভক্তিশোধিত কর্পে ই 
ংশীধবনি সম্পষউট অনুভূত হয়; তাই লোকে শ্রীকৃফ্ণকে পক্ষপাতী 

ৰলিয়! জাশঙ্কা করে; কিন্তু তিনি সকলেরই কাছে লমান। শ্রজ- 

গোপীগণ সন্তক্তের উচ্চতম আদর্শ ; তাই কেবল তীহারাই বংশী- 

ধ্বনি শুনিলেন,--অন্তে শুনিলন!। আবার ব্রজগোপীগণের মধ্যে - 
প্রেমময়ী শ্রীরাধাই সর্ববপ্রধানা ; সুতরাং তাহার কাণে বাঁশ 
সর্বদাই বাজিয়। থাকে, সেই জন্যই, রাধানামে বাঁশী সাধা। 

শ্লোকন্থ “কলং” শবের অর্থ অস্ফট-মধুরধবনি, একথ! পুর্বেবই 
বল! হইয়াছে। বাঁশীর স্বর অস্ফ,ট কেন, তাহা বুঝিলাম | মধুর 

কেন,এখন তাহাই আঙ্কলাচন! করিয়! বুঝিবার চেষ্টা করি। এ কথ! 

বুঝিবার জন্য অত্যধিক আয়াস পাইতে হইবে না। বাৎসল্যময়ী . 
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জননীর স্েহময়-আহ্বান সতসন্তানের কর্ণে স্বধাসেচন করে, 

স্থভাষিণী পতিরত! পত্রীর প্রেমপূর্ণ আহবান পত্রীব্রত সপতির কণে 
অমৃত ধারার স্যায় প্রতীত হইয়া! থাকে এবং অজাত-দস্ত অস্ফুটভাষী 

শিশুর স্থুকোমল মুখ হইতে নবনিঃসত,“বাবা, মা” প্রভৃতি অলক্ষ্য 

আহ্বান বাঁৎসল্যময় মাতা-পিতার কর্ণে অমৃতাধিক অমর্ত্য মাধুর্য 

বিতরণ করিয়া থাকে । মাতা, পত্ী ও পুত্রের আহ্বান এত মি 
লাগে কেন? অস্থিমাংসময় জড় হইতে এ সকল আহ্বান 
শুনিলে সকলেরই আনন্দ হয়; এবং আনন্দ হয় বলিয়াই এ 

সকল আহ্বান মিষ্ট লাগে। যে যত কিঞ্চিৎ আনন্দের জন্য 

জড়ের আহ্বানও এত মিষ্ট মনে হয়, সেই সকল আনন্দের মুল- 

স্বরূপ পরমানন্দ মুত্তিমান্ হইয়! স্বয়ং ডাকিতেছেন ; সে আহ্বান 

যে কত মিষ্ট,_-কত মধুর,-তাহাতে যে কত অস্বত,--তাহা 

প্রকাশ করিবার ভাষ! নাই। | 
মূল শ্লোকে আছে,_-নিশম্য গীতং তদনঙ্গবদ্ধনম্। 

“অনঙগ” শব্দের অর্থ কন্দর্প বা কাম। ভগবানের সুপবিত্র রাস 

লীলায় যে কামগন্ধও নাই, ইহা! পূর্বে বল! হইয়াছে। কিন্তু মহ 

রূলিলেন,_-ভগবানের বংশী-গীত অনন্জ-বদ্ধন অর্থাশড উহাতে কাম 
বর্ধন হয়। কথাট আপাততঃ বড়ই অসংগত বলিয়াই প্রতীয়মা, 

হুইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক ইহাতে অসঙ্গতি নাই। “কাম' 

শব্দের অর্থ কামনা, বাসনা, আশ, অভিলাষ, ইচ্ছ। ইত্যাদি 

যাহা যাহার নাই ঝা যাহ! যাহার নয়* তাহাই পাইবার জন 

কামনাই “কাঁম?। কিন্তু যাহা! বাহার আছে বা ষে বস্ত্ে 
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বাহার নিত্য-্বত্ব, হুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা হারাইয়! পুনঃ প্রাপ্তির জন্ক 

যে কামনা, তাহ! কামনার স্থায় দেখাইলেও কামন! নয়, কাম 

নয়,._দূষিত বাসন! নয়। আনন্মু্তি ভগবানের সঙ্গে জীবের 

নিত্যসম্বন্ধ---ভগবানের উপর জীবের নিত্য স্বত্ব--ভগবান্ই 

দ্রীবেরজীবন। জীবকে ভগবানের জন্য কামনা! করিতে হয় 

না; ভগবানের জন্য কামনা! মায়ামুগ্ধ জীবেরও হৃদয়াস্তরে 
গবিচ্ছেদে অদৃশ্যতাবে ফল্গুনদীর ন্যায় প্রবাহিত রহিয়াছে। 
গনির্ববচনীয় সৌভাগ্যের ফলে ভগবদ্ভক্তি জন্মিলেই জীবের 
ন্তনিহিত সেই কামনা-প্রবাহের বহিবিকাশ হয় মাত্র। সেই 

নিমিত্তই মহষি, “অনঙ-জনন”' ন| বলিয়া “অনঙ্গ-বদ্ধন"” বলিয়।- 

ছেন। যাহার অঙ্গ নাই, সেই অনঙ্গ ; অতএব কামও অনঙ্গ, 

_-প্রেমও অনল ; এই স্থলে “অনল” শব্দের অর্থ চপল-স্বভাৰ 

কাম নহে,_-অচল অটল ভগব়-প্রেম ; অলনব্ধ-লাভের বাসনা 

হ,__প্রনষট স্বত্ব স্বত্বস্থাপনের স্বাভাবিক অনুরাগমাত্র । বস্ত্র 

রণ-লালায় ভগবান্ গোপীদিগকে বলিয়াছিলেন,_- 

“ন মধ্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে । 

তর্জিিতাঃ কথিত ধানাঃ প্রায়ো৷ বাজায় নেশতে ॥ 

অর্থাৎ আমাতে যাহার চিত্ত আবিষ্ট হইয়াছে, ভাহাদ্দের 
গম, কাম নহে । কারণ, যেমন ভর্জজিত ও পরু যবাদি হইতে 

হুর উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ আমাতে চিত্ত আবিষ্ট হইলে, সে 

ত্তে আর কোনো কায়ুন! উতপন্ন হয় না।” 

ইহা! ভিন্ন আরও শান্গপ্রমাণ আছে, 
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“প্রেমৈৰ গোপরামাণাং কাম ইত্যগমত প্রথাম্। 
ইত্যুক্ধবাদয়োইপ্যেতং বাষ্স্তি ভগবধু্রিয়াঃ ॥ | 

অর্থা ব্রজগোপীদিগের স্বাভাবিক ভগবতপ্রেমই সাধার' 

লোকসমাজে কাম নামে প্রথিত হইয়াছে । এই জন্য ভগবানে; 

পরমপ্রিয় উদ্ধবাদি তক্তগণও এ গোগীদিগের কাম পাইবা; 

যার্থা করিয়া থাকেন।” 

এ সঁ্দ্ধে শান্ত ও যুক্তি অনুসারে এন্থলে যেরূপ সিদ্ধাং 

প্রদশিত হইল, বোধ হয়, স্ুবুদ্ধি সাধক ও পাঠকবর্গ তাহাতেঃ 
সন্তুষ্ট হইবেন । 

বন্তরহরণ-লীলায় দেখ! গিয়াছে, গোপীগণ ভগবান্কে পতি 

ভাবে পাইবার বাসনায় সকলেই মিলিত হইয়া কাত্যায়নী পুজ 

করিতে যাইতেছেন। কিন্তু এখন কাজের বেলায় লুকাচুরি হইঃ 
কেন? মহধি বলিলেন,_-“আলগ্মুরস্টোন্তমলক্ষিতো। দ্যমাঃ” 

অর্থাৎ কেহ কাহাকেও ন! জানাইয়া গমন করিলেন।” তখ, 

তত আত্মীয়ত। দেখাইয়া! এখন এরূপ অসন্ভাব দেখাইনার কার' 

কি? ইহার উত্তর শ্রোকেই রহিয়াছে “কৃষ্ণগৃহীতমানসা+' 

অর্থাত ততকালে কৃষ্ণকর্তৃক তাহাদের মন গৃহীত হইয়াছিল। 
জগদ্বিস্মীরক বাঁশীর গন তাহাদের ফর্ণগোচর হওয়ায় তাহার 

আত্মহারা হইয়াছিলেন। কৃষ্ণতিন্ন আর সকলই ভুলিয়া 
গিয়াছিলেন। মনই ম্মরণ করিবার £যন্ত্র ; কৃষ্ণ তাহাদের মন 

গ্রহণ করিয়াছিলেন ; সুতরাং তাহাদের পরস্পর ল্মুরণ করিবার 

উপায় ছিল না,_ইহাকেই বলে পকৃষ্ণপ্রেম”” ৪ ৪ 
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দুহস্ত্যোহভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা! সমুত্মূকাঃ | 

পয়োহধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ ॥ 

পরিবেশয়ন্ত্যস্তদ্বিতব পায়য়ন্ত্যঃ শিশুন্ পয়ঃ। 
শুশ্রৈষস্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোহপাস্ত ভোজনম্ ॥৫ 

অসন্তরশ্তরঃ | -হুহস্তযঃ কাশ্চিৎ (গোপ্যঃ) সমুৎসুকাঃ (সম্যগ্ব্/গ্রাঃ) 

দোহং (গোদোহনং ) হিত্বা পেরিত্যজ্য) অভিযযুঃ ( কৃষ্ণাভিমুখ্ জগ্মঃ )$ 

অপরাঃ ( অন্তাঃ গোপ্যঃ ) পঞ্ঃ ( পাত্রস্থং ছুগ্ধং ) সংযাবং ( পাত্রস্থং গোধুম- 

কণান্নং চ) অধিশ্রিত্য (চূল্ল্যাম্ অধ্যারোপ্য ) অন্ুদ্বাস্য ( তত্তৎ 

অনবতার্ধ্যৈব ) যযুঃ ( অগমন্ )? কাশ্চিৎ পরিবেশয্ত্য: ( অন্ব্যঞনাদিকং 

বিভজ্য ভুঞ্জানেভ্যঃ স্বজনেভ্যঃ দদত্যঃ এব ) তৎ ( পরিবেশনং ) ( হিত্! ), 

কাশ্চিৎ শিশুন্ (ুগ্ধপোষ্যবালান্) পয়ঃ (ছুগ্ধং) পায়য়স্তযঃ (ততহিতা ), 

কাশ্চিৎ পতীন্ (স্বামিনঃ ) শুশরস্ত্যঃ ( সেবমানাঃ ) তত (শুশ্রষণং হিত্বা 9. 
(কাশ্চিৎ স্বয়ং) অশ্রস্তযঃ (ভূঞ্জানাঃ) ভোজনম্ অপাস্য ( ত্যকঞ্জ।1 ) যযুঃ 

(ত্বরিতমগমন্) ॥ ৫ 

ডীকা- শ্রীকুষ্থহুচকশবশ্রবণেন ততগপ্রবণচিত্তানাং তৎক্ষণমেব 

রৈবর্িককর্মমনিবৃত্তিং দ্যোতরস্ত্য ইব অর্ধাবসিতং কমন বিহায় যযুত্তদাহ 

দুহস্ত্য ইতি। পর়ঃ সথালীস্থ ল্ল্যামধিশ্রিত্য এতৎকা থমপ্রতীক্ষমাণাঃ 

কাশ্চিদবযুঃ । সংযাবং গোধুমকণীরং পরুম্ অনুস্থাস্ত অনুত্তার্য্য ॥৫ 

অন্যুলাদ ।-_-এ সময়ে কোনো গোপী গোদ্দোহন করিতে 
ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শ্রবণমাত্র অসমাপ্ত গোদোহন পরিত্যাগ 
পূর্ববক সমুতস্থুক হইয়! প্রস্থান করিলেন; কেহ কেহ চূর্লীতে 
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ছুপ্ধকটাহ আরোপিত : করিয়াছিলেন, কেহ. কেহ গোধুমকণা 

পাক করিতে ছিলেন; চুল্লী হইতে দুগ্ধকটাহ ও পাকস্থালী 

নামাইবার অবসর হুইল না, তদবস্থায় রাখিয়াই গমন করিলেন। 

করেছ কেহ আত্মীয়-ন্বজনকে পরিবেশন করিতে ছিলেন, কেহ 

কেহ শিশুদিগকে ছুপ্ধ পান করাইতেছিলেন, কেহ বা! পতিসেবা 

করিতেছিলেন; কোনও গোপী স্বয়ং ভোজন করিতে বসিয়াছিলেন, 

সকলেই আপন আপন আরব্ধ কার্ধ্য সমাপ্ত না করিয়াই কৃষণা- 

ভিমুখে ধাবিত হইলেন ॥ ৫ 

তাশুপধ্য-ষখন ভক্তের চিত্ত ভগবানের প্রতি একান্ত 
অনুরক্ত হয়, তখন একান্তিক ভক্তের সেই ভক্তি-ভাবিত 

চিত্তে সংসারের কোনো বিষয়ই স্থান পায় ন1। সাংসারিক 

ভোগ্য বিষয়ের কথা দূরে থাকুক, শান্ত্রোন্ত বিধিনিষেধাত্মক 
ধণ্মীধঘ্মও বিস্মৃত হইয়া যায়। প্রেমিক ভক্তের এইরূপ একাগ্রতা 

দেখাইবার জন্য মহধি বেদব্যাস তিনটি শ্লোকের অবতারণা 
করিতেছেন। তম্মধ্যে এইটি প্রথম শ্লোক, দুইটি শ্লোকে 
একটি। সপ্তম শ্লোকের তাতপর্য্যেই সকল শ্লোকের অভিপ্রায় 
বিবৃত হইবে; কারণ, তিনটি শ্লোকে একই অভিপ্রায়ের কথা 

ব্যাখ্যাত হুইয়াছে ॥ ৫ 
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লিম্পন্ত্যঃ প্রস্থজন্ত্যোহিন্যা অশ্ীন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে। 
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণীস্তিকং যষুঃ ॥ ৬ 

অতমন্বন্্রঃ ।- অন্ঠাঃ লিম্পস্ত্যঃ (অঙ্গে চন্দনাদিলেপং সাধয়ন্ত্যঃ ) 

( অপরাঃ ) প্রমূজস্তযঃ ( উদ্বর্তনেন শরীরং পরিছুর্বত্যঃ ) কাশ্চিৎ লোচনে 

(নেত্রে) অগ্জস্ত)ঃ ( কজ্জলাক্তে কুর্বত্যঃ) কাশ্চিৎ ব্যতান্তবন্ত্রাভরণাঃ 

( বিপর্যযস্তবস্তালঙ্কারাঃ ; ব্যত্স্তানি বস্ত্রাভরণানি যাঁসাং তথা বিধাঃ সত্যঃ) 

কৃষ্ণাস্তিকং ( কুষ্ণস্য অস্তিকং সম্গীপং ) ষযুঃ (গতবত্যঃ)॥ ৬ 

শী শপ 

ভীক্চা অন্যাঃ প্রমূজন্ত্যঃ অঙ্গোদবর্তনাদ্দিকং কুর্বত্যঃ। কাশ্চ 

কাশ্চিৎ। শ্রীকুষ্ততুষ্ট্র্থ, কর্ণ তদাসক্তমনসাং অন্যথা কৃতমপি ফলত্যেবৈতৎ 

গ্োতয়ন্নাহ বাতান্তেতি। স্থানতঃ স্বরূপতশ্চ উর্ধাধোধারণেন বিপর্য/য়- 

প্রাপ্তানি বস্ত্রাভরণানি ষাসাং তাঃ ॥ ৬ 
আস 

অন্যুবাদ কেহ কেহ গাত্রে স্তুগন্ধি চন্দনাদ লেপন 

করিতেছিলেন, কেহ চূর্ণন্রব্যদ্বারা অঙ্গ মার্জজন করিতে ছিলেন, 

কেহ কেহ বা নয়নে অগ্রন দিতে ছিলেন, এমন সময়ে ভগবানের 

ংশীগান শ্রবণগোচর হওয়ায় সেই সেই আরব্ধ কার্য সমাপ্ত 

ন| করিয়াই শ্রীকৃষ্ণসমীপে প্রস্থান করিলেন। আবার কতক: 
গুলি গোপী বন্ত্র পরিশ্বান ও অলঙ্কার ধারণ করিতে ছিলেন, 
তাহারা ব্যস্ত হুইয়। অন্থমনে পরিধেয় বস্ত্র উত্তরীয় করিয়া এবং 

উত্তরীয় ব্্র পরিধান করিয়া প্রস্থিত হইলেন ; কেহ কেহ কটিতে 
হার ও কণ্টে কাঞ্চী ধারণ করিয়াই উর্ধশ্বাসে ধাবিত হইলেন ॥৬ 

তাখপর্থ্য এই তিনটি শ্লোকে ভগবানের প্রতি গোগী- 

পর সা এ+ ৯৭ 
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দিগের অকপট অনুরাগের লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে । মন একই 

সময়ে দুই বস্তু ধারণ করিতে পারে না, ইহা! স্বতঃসিদ্ধ সত্য । 

স্মরধ্যমাঁণ পদার্থ বিস্মৃত ন। হইলে অপর পদার্থ স্মরণ কর! হয় ন!। 

যখন সংসার মনে পড়িয়াছে, তখন ভগবান্ মনে নাই এবং যখন 

ভগবান্ মনে পড়িয়াছে, তখন সংসার মনে নাই, ইহা! স্থির । 

বাহার! শান্ত, সমাজ, ব্যবহীর ও সংস্কারের অনুরোধেও প্রতিদিন 

সন্ধ্যাহ্নিকে্ সময় ভগবান্কে স্মরণ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, 

তীহার্দের ইহ। অবিদ্দিত নাই। সংসারী লোক সন্ধ্যাহ্িকের 

সময় ভগবান্কে চিন্তা করিবার চেষ্টা করেন; চেষ্টার ফলে 

বিছ্যাতের ন্যায় ক্ষণকালের জন্য ভগবৎুপ্মৃতি হইয়াই বিলীন 

হইয়! যায়; কিন্তু বিন! চেষ্টায় সংসারের হাট-বাজার আসিয়৷ শুন্ত 
হৃদয় অধিকার করিয়। বসে। ইহার কারণ কেবল অত্যন্ত 

অভ্যাস। আমরা আজন্ম কেবল সংসারই অভ্যাস করিয়াছি, 

এত অভ্যাস করিয়াছি যে, সংসারের মুর্তি আমাদের হৃদয়ে মুদ্রিত 

হইয়! গিয়াছে; সুতরাং বিনা চেষ্টায় উহা৷ স্মৃতিগোচর হয়। 

ভগ্নবান্কে লইয়া সেরূপ অভ্যাস করি নাই; সুতরাং বিনা চেষ্টায় 
স্মরণ হওয়ার কথা দুরে থাকুক, চেফা৷ করিলেও দ্বিতীয় ক্ষণে 

স্মরণ রাখিতে.পারি না। আমর! সংসার লইয়! যেরূপ অভ্যাস 

করিয়াছি, যদি ভগবান্্কে লইয়া! সেইরূপ অভ্যাস করিতে পারিতাম, 

তবে সংসারের চিন্ত। করিতে শিয়। বিনা চেষ্টায় ভগবানকে স্মরণ 
করিয়া ফেলিতাম; তাহাতে আর সন্দেহ নাই! তখন চিরাভ্যন্ত 
সংসারের ন্যায় ভগব্দ্ভাবই আমাদের হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়! যাইত; 
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স্থতরাং ভগবচ্চিন্তার জন্য চেষ্ট করিতে হইত না। গোপীগণ 
ভগবানকে লইয়৷ আশৈশব প্রাগপণে অভ্যাস করিয়াছেন; তাই 

গোদোহনাদি জাতীয় বৃত্তি, পতিসেবাদি সংসারধর্ম্ম,। এবং 

ভোজনাদি দৈহিক ভোগ আরদ্ধ করিয়াও তাহাতে অভিনিবেশ 

রাখিতে পারিলেন না ; বিনা চেষ্টায় ভগবানের আনন্দময়ী মূর্তি 
তাহাদ্েব প্মৃতিগোচর হইল; তাহার! জাতীয় বৃত্তি, সংসারধর্ম্ম ও 

দৈহিক ভোগ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন'। *ভক্তিতত্বভ্ত 
মহাজন বলিয়াছেন, ৃ 

“মনাগেব প্ররূঢ়ায়াং হৃদয়ে ভগবদ্রেতৌ। 
পুরুষার্থাশ্চ চত্বার স্তৃণায়স্তে সমস্তৃতঃ॥% 

অর্থাৎ “মানব-হৃদয়ে ভগবদনুরাগের আভাসমাত্র উদ্দিত 

হইলে ধর্্, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ববর্গ তৃণতুল্য বলিয়া 
প্রতীয়মান হয়।% 

প্রথম শ্লোকে অর্থত্যাগ, দ্বিতীয় প্লোকে ধর্ম্মত্যাগ এবং তৃতীয় 

শ্লোকে গোগীদিগের কামত্যাগ প্রদর্শিত হইয়াছে । মানবের হৃদয় 

ভগবানেরই বসিবার নির্দীরিত আসন, সে আসনে আর কাহারও 

বসিবার অধিকার নাই। ভগবান্ও পরম দয়ালু; সংসারাসক্ত 

মানব অনাদরের সঙ্গতি ডাকিলেও তিনি তৎক্ষণাৎ আসিয়া 

উপস্থিত হন; কিন্তু ত্বাহারই আসনে তাহার বসিবার স্থান নাই 

দেখিয়! ফিরিয়| যান। তিনি দেখেন)--তীহারই আলনে মানবের 

মনোময় সত্রী-পুত্র প্রদ্ৃতি কল্পিত আত্মীয় স্বজন বদিয়! রহিয়াছে,_ 
তিনি দেখেন, _তাহারই আসনে মনোময় ধনজন-পণ্ড ভূত্য সকল 
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বসিয়! রহিয়াছে,_-তিনি দেখেন,-_তাহারই বসিবার আসনে কাম, 
ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্ধ্য প্রভৃতি তাহারই চিরবৈরিগণ 

বিরাজ করিতেছে; হতরাং তিনি স্মরণমাত্র সৃহদ্ভাবে আসিয়াঁও 

বসিবার স্থানাভাবে অভিমানভরে ফিরিয়া যান। অন্যমনস্ক মানব 

তাহা দেখিতে পায় না,_-এত শীঘ্র ফিরিয়া যান যে, তাহারা 

দেখিয়াও দেখিতে পায় না; দেখিতে পাইলে সব ছাড়িয়া তাহারই 

অনুবর্তী হইপু। গোগীদিগের হৃদয় সংসারশূন্ত, পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন ; 
তাই ভগবান স্থায়িভাবে তথায় স্থান পাইয়াছেন; স্থৃতরাং চাপিয়! 

বসিয়াছেন ; গোগীগণ তীহার কাছে চলিয়। গেলেন। সংসারি 

সাধক ! একবার গৃহকার্ধ্যের অন্তরালে নির্ভজনে বসিয়! বিমলান্তঃ- 
করণে চিন্তা করিয়! দেখিলেই বুঝিবেন,-_ভগবান্কে হৃদয়ে স্থান 

দেওয়া আর ভগবানের কাছে যাওয়া একই কথা । গোপীগণ 

কামের বিষয় ছাড়িয়া প্রেমের বস্তু আশ্রয় করিলেন। ভক্তি- 

শাস্ত্রে বলিয়াছেন,_-“বিষয়াবিউচিত্তানাং কৃষ্ণাবেশঃ সুদুরতঃ। 
বারুণীদিগ্গতং বন্ত ব্রজনৈন্দ্রীং কিমাপ,য়াৎ ॥ অর্থাৎ বিষয়াতি- 

নিবেশ ও কৃষ্কানুরাগ, পূর্ব ও পশ্চিমদিকের ন্যায় ঠিক 

বিপরীত। অতএব. যেমন পূর্ববাতিমুখে গমন করিলে পশ্চিম 

দিকের বস্তু পাওয়! যায় না, সেইরূপ বিষয়াভিলাষের গন্ধ থাকিলে 

কৃষ্ণানুরাগ হয় না । গোপীগণ সমস্ত ভোগ-বাসন! ত্যাগ করিয়! 

কৃষ্তামুরাগ দেখাইলেন 1৬ 



গ্রীকফরানলীলা। ৪৫ 

তা৷ বাঁধ্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্রতৃবন্কুভিঃ | 
গোবিন্দাপহৃতাত্মীনে! ন ন্যবর্তস্ত মোহিতাঃ ॥ ৭ 

অহ্বশ্ঃঠ- গোবিন্দাপহৃতাত্বানঃ (গাঃ ইন্তিয়াণি বিন্দতি অধিকরো- 

তীতি গোবিন্ঃ হৃধীকেশঃ তেন হৃতঃ আকৃষ্য নীতঃ আত্মা চিত্তং ষাসাং 

তাঃ অতএব ) মোহিতাঃ ( বহিজ্ঞনহীনাঃ ) তাঃ (ত্রঙ্গাবলাঃ) পতিভিঃ 

পিতৃতিঃ ভ্রাতবন্ধৃভিঃ (ভ্রাতরস্চ বন্ধবশ্চ তৈঃ) বাধ্যমাণা:, ( বাধ্যমানাঃ 

অপি) নন্বর্তস্ত (ন নিবুভীঃ অভবন্)॥ ৭ 

'টীকা-_নচ শ্রীরুষ্ণাকুষ্টমনসাং বিদ্রাঃ প্রভবস্তীত্যাহ তা বাধ্যমাণা 

ইতি ॥৭ 

অন্যুবাদ ।--ভগবান্ গোবিন্দ গোপীদিগের চিত্ত আত্ম- 

সাৎ করায় তাহারা বাহ্থড্ঞানশৃন্ত হইয়াছিলেন ; অতএব প্রশ্থান- 

কালে ভীহাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুগণ নিষেধ করিলেও 

ঙ্াহার। নিবৃত্ত হইলেন ন ॥ ৭ 

তাশুপর্ষ্য।-ষদ্ি কেহ কোনো হিন্দু মহিলাকে জিগ্ঞাস। 
করেন,_-এবার রথের সময় পুরুষোত্তমে যাইবে কি? তাহাতে 

তিনি উত্তর করিয়! থাকেন,_“্যদ্ধি জগন্নাথ টানেন, তবে যাইব ।” 
বেদান্তকর্তী নারায়ণাবতার বেদব্যাস জ্ঞান ও যোগবলে যে 

সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং প্রেমরূপিণী 

ব্রজরমণী যে দিদ্ধান্তের আদর্শ, ধর্মপ্রাণ আর্ধ্য মহিলাদিগের 

হাদয়ে সে দিদ্ধান্ত সহজাত । আর্য মহিল!দিগের দৃঢ় বিশ্বাস,-- 



৪৬ শ্রীকৃষ্ণরাসলীল! ৷ 

জগন্নাথ 'টানিলে, কেহই আমাকে নিবারণ করিয়া রাখিতে 

পারিবে না। আজ. জগন্নাথ গোপীগণকে টানিয়াছেন) স্থতরাং 

তাহাদের পিতা, পতি, ভ্রাতা ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণ কতই বাঁরণ 

করিলেন, কেহই রাখিতে পারিলেন না; কৃষ্ণপ্রাণ! ব্রজ।ঙলন। 

জ্রক্ষেপ না করিয়া চলিয়া গেলেন। শ্রুতি বলিয়াছেন,--“এই 

আত্মা যাহাকে চাহেন, সেই-ই এই আত্মাকে পায়।” আজ 

ুর্তিমান্ আত্ম! গোপীগণকে চাহিয়াছেন, তাই তাহারা কৃষ্ণদর্শন 

পাইলেন। 

ভগবানের আকর্ষণও সাধকের সাধন-দাপেক্ষ; এ কথা 

চুম্বক ও লৌহের দৃষ্টান্ত পূর্বেবই বল! হইয়াছে। আবার প্রকা- 

রাস্তরে বলিতেছি। পৃথিবীর একটা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে; 

তাহ! এখন প্রায় সকলেই জানেন। কোনো! পদার্থ আকাশে 

উৎক্ষিণ্ড করিলে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আকর্ষণে উহ! ভূমিতে 

পড়িয়া! বার, যতই বলপূর্বধক উৎক্ষিগ্ত করা হউক, উহা! ভূমিতে 

পড়িবেই পড়িবে। সেইরূপ মায়া-রচিত সংসারেরও একট! মাধ্যা- 

কর্ষণ শক্তি আছে; মানবগণ সাধনবলে চিত্তকে তই সর্বেবাচ্চ 

শতদাবফোঃ পরমং পদম্”” নামক স্থানে উৎক্ষিপ্ত করিতে যায়, 

তই উহা! সংসারের আকর্ষণ-শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়! সংসারেই 

পড়িয়া বায়; ইহা প্রথম-সাঁধকের প্রত্যক্ষঅনুভূত। পৃথিবীর 

মাধ্যাকর্ষণ শাক্তুর একটা সীমা আছেই আছে; অনন্ত উর্ছে 

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যায় না,ইহা স্থির ।'সেইরূপ সংসারেরও 

মাধ্যাকর্ষণ শক্তির একট! সীম! আছেই আছে? মায়া-রচনার 



গ্রীকফয়াসলীলা। ৪৭. 

 বহিরর্ধে উহা যাইতে পারে না, ইহাও স্থির। যদি কোনে 

কৌশলে কোনে পদার্থ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অগম্য- 
উদ্ধে নিক্ষেপ করিতে পারা যায়, তবে উহ। পৃথিবীতে না পড়িয়া 
তদুন্ধস্থ অন্য কেনো গ্রহের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সেইখানেই 
যাইবে ; ইহ! আমর! অনুমানে স্থির করিতে পারি । সেইরূপ যদি 
মানব কখনো! সাধন বলে আপন চিত্তকে সংসারের মাধ্যাকর্ষণ 

শক্তির অগম্য স্থানে উতক্ষিপ্ত করিতে পারে, উহ *তদ্বিষেগঃ 
পরমং পদ্দম্ঠ' নামক স্থানের অপ্রতিবার্য্য আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়! 
তথায় সম্মিলিত হইবেই হইবে, সংসারের সহ আকর্ষণ তাহ! 

ফিরাইতে পারিবে না, ইহা! আমর! নিশ্চয় করিয়। বলিতে পারি 

এবং চিন্তাশীল সাধক ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। 
প্রেমরূপিণী ব্রজগোপীদিগের পবিত্র চিত্ত সংসারের আকর্ষণ-শক্তি 
অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছিল; তাই মায়াতীত কৃষ্ণরূপী বিষুচ্র 
আকর্ষণী শক্তি বলপূর্ববক তাহাদিগকে লইয়া কৃষ্ণসমীপে 
পৌছাইয়! দিল ;-_-সংসারের মুষ্তিস্বন্ূপ পততিপুত্রাদি সকলে সহস্র 
চেষ্টাতেও রাখিতে পারিল ন1। মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন,-_ 

“ক উপ্লিতা্থ-স্থিরনিশ্চয়ং মনঃ 

পয়শ্চ 'নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়ে ॥ 
অর্থাৎ “অভীগ্সিত বিষয় পাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মন এবং 

নিন্নাভিমুখ জলপ্রবাহ কেহই ফিরাইতে পারে না” গোপা 

দিগের কৃষণপ্পিতি মুন কিছুতেই ফিরিল না ॥ ৭ 



৪৮ শ্রীকৃষ্ণরামলীল! । 

অন্তগু'হগতাঃ কাশ্চিদেগীপ্যোইলন্ধবিনির্গমাঃ। 
কৃষ্ণং তণ্ভাবনা-যুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ ॥ ৮ 

অন্বয়ও ।-_অলব্বিনির্গমাঃ (ন লব্ধ; প্রাপ্তঃ বিনির্গমঃ বহির্গমনং যাঁতিঃ 

তাঃ) অন্তগৃ হগতাঃ (গৃহমধ্যে এব স্থিতাঃ) কাশ্চিৎ গোপ্যঃ তদ্ভাবনাযুক্তা: 

( তস্য প্রীকুষ্ণস্য ভাবন! ভাবঃ তলা যুক্তাঃ ভাবিতাঃ) মীলিতলোচনাঃ 

( মীলিতে মু্রিতে লৌচনে নেত্রে ষাভিঃ তথাভূতাঃ সত্যঃ) কৃষ্ণং দধুাঃ 

( অবিচ্ছেদে্ন চিন্তয়ামানুঃ )॥ ৮ 
07275 8 রগেরি রি রাস রনির ারোর 

টীকা-_ন লন্ধো বিনির্গমো যাভিস্তাঃ। প্রাগপি তত্তাবনাযুক্তাঃ তা 
নিতরাং দধুুরিত্যর্থঃ || ৮ 

সস ০০০০ 

অন্যুবাদ ।-কতকগুলি গোপী আপন আপন পতি 

পুত্রাদির এতিবন্ধে কৃষ্ণমাপে যাইতে পারিলেন না; গৃহমধ্যে 

থাকিয়াই ভগবদ্ ভাঁবিত হুইয়৷ মীলিত-লোচনে তাহাকেই ধ্যান 

করিতে লাগিলেন ॥ ৮ 

তাঁশুলম্ম_উজ্জ্বল নীলমণি” নামক নব্য বৈষ্ণব গ্রন্থে 

প্রেমের মধ্যাদামুসারে গোপীদিগের শ্রেণী-বিভাগ বণিত হুইয়াছে। 

সেই সকল শ্রেণীর মধ্যে দুই শ্রেণীর গ্লোগীই এ স্থলে উল্লেখের 

বিষয় ;-_নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা । ধাহার! অনাদি কাল হুইতে 

: গজ তগবানে মিলিত আছেন; সাধনার ফলে গোপী হন নাই, 

, রা নিত্যসিগ্ধা নামে প্রসিদ্ধ ; যথা-_শ্রীরাধ! প্রভৃতি । প্রেম 

নামে একটি ভাবাবশেষ নিত্য আছেই ত! এবং আনন্দনামে একটি 



জরফরাসনীল!। রব 
বস্তরবিশেষও নিত্য জাছেই ত! এবং যেখানে প্রেম সেইখানেই 

আনন্দ--ইহাও ত স্থির । সেই প্রেমের মুণ্তি রাধ! ও রাধানুগত 

গোপীগণ এবং আনন্দের মুস্তি শ্রীকৃষ্ণ; একথা বলা হইয়াছে। 

অতএব রাধ! ও রাধানুগত গোগীগণ গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
নিত্য মিলিত ; সুতরাং ইহার! “নিত্যসিদ্ধা” গোপী। ব্রহ্মসংহিতা- 

নামক গ্রন্থের বচনে নিত্যসিম্ক! গোপীর পরিচয় পাওয়৷ যায়)--- 

“আনন্দ চিন্ময়-রস-প্রতিভাবিতাভি- 

স্তাভির্য এব.নিজরূপতয়া কলাভিঃ। 

গোলোক এব নিবসত্যখিলাতুভূতো! 
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৮ 

অর্থাৎ “যিনি আনন্দ ও চিন্ময়-রসে পরিপূরিত নিজস্বরূপ 

নিজ শক্জিগণের সহিত গোলোকে বিরাজমান রহিয়াছেন, আমি 

সেই অখিলাত্ম গোবিন্দের ভজন! করি ।৮ 

এতদৃভিন্ন অথর্বববেদ্দের অন্তর্গত গোপাল-তাপনী শ্রতিতে 

নিত্যসিত্ধ। গোপীর ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে, গ্রন্থবাহুল্যে 
প্রয়োজন নাই । সাধনসিদ্ধা গোপীর প্রমাণ পদ্মপুরাণে 

পাওয়া যায়, 

“পুরা মহর্ষয়ঃ"দর্ধ্বে দগুকারণ্যবাসিনঃ | 

দৃষ্ট রামং হুরিং তত্র ভোক্ত,ৈচ্ছন্ স্থুবিগ্রহম্॥ 
তে সর্বের স্্রীত্মাপন্নাঃ সমুভ্ুতাশ্চ গোকুলে। 
হরিং সম্প্রপ্য কামেন ততে। মুক্তা ভবার্ণবাৎ |” 

ব্রেতাধুগে যখন ভগবান্ রামচন্দ্র সীত| দেবীর সহিত দ্- 
"] ৫ 
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কারণ্যে বাস করেন, এ সময়ে কতকগুলি গোঁপালোপাসক 
খধি তথায় অবস্থান করিতেন । তীহারা সীতা-সেবিত 

রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া সীতার ন্যায় রমণীরূপে গোপালের 

সেবা করিতে বাসনা করেন। তীহারাই গোকুলে গোপীরূপে 

. কামভাবে তগবান্কে পাইয়া ভবার্ণব হইতে পরিত্রাণ পাঁন। 

 ইছারা ভজন,সাধনের ফলে গোপীদেহ পাইয়াছিলেন ; স্থৃতরাং 
ইই।রা “সাধনসিদ্ধা” গোপী। এই সাধনসিদ্ধা গোপী ছুই 

ভাগে বিভন্ত ;--একদল পরিণীত।; কিন্তু তাহাদের সন্তান-সন্ততি 

হয় নাই। ইহার! নিত্য-সদ্ধাদিগের প্রায়ই সমবয়স্কা । সেই 

নিমিত্ত দুই দলে প্রগাঢ় সখ্য হইয়াছিল। আর এক দলের গোপী 

পরিণীতা ও জাতাপত্য। এবং নিত্যসিন্ধাদিগের অপেক্ষ! বয়োধিকা । 

বাহার! নিত্যসিদ্ধাদিগের সমবয়স্কা ও সখ্যবন্ধা, তাহারা সতসজ- 

লাভে ভগবানের প্রতি নির্মল প্রেম লাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং 

নিত্যসিদ্ধাদিগের ন্যায় পতিপ্রভৃতি আত্মীয় ম্জনের উপরে 

তাহাদের মমতা একবারেই ছিলনা । ইহারাই আত্মীয় বন্ধুর 
নিবারণে উপেক্ষা করিয়া কৃষ্ণমমীপে গমন করেন ; নিত্যসিত্ধা- 

দিগের বাঁধা বিদ্ব হয়ই নাই। হার! বয়োধিক। ও জাতাপত্য। 

নিত্যসিদ্ধাদিগের সহিত সখ্য না! হওয়ায় তাহাদের নির্মল 

প্রেম জন্মে নাই এবং আত্মীয় বন্ধুর উপরে কিঞ্চিগ মমতাঁও 

ছিল। ইহারাই রাদস্থলে যাইতে না পারিয়া গৃহমধ্যেই মুদ্রিত- 
নয়নে কৃষ্ণরূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ 

এখন আমর দেখিব, এ সমস্ত গোপীদিগের কৃষ্ণসমীপে 
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বাইবার প্রকৃত প্রতিবন্ধ কি? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ইহুপদের 
পতি- পুত্রার্দির প্রর্তি কিঞ্চিৎ মমতার আভাস ছিল। এঁযণ 
কিঞিৎ মমতাই তাহাদের প্রকৃত প্রতিবন্ধ। কৃষ্ণপ্রেমও বড় 
হল সামগ্রী নয়। শাস্ত্রে বলিয়াছেন, 

“অনন্যমমতা বিষ্কৌ মমতা প্রেমসংগতা | 
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীত্ম-প্রহলাদোদ্ধব-নারদৈঃ ॥ 

অর্থাৎ “প্রাকৃত কোনো বস্তু বা কোনো ব্যক্তির উপর 
“আমার” বলিয়। জ্ঞান থাকিবেনা; কেবল একমাত্র ভগবান্ 
বিষ্ুুকেই “আমার” বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস হইবে ; এইরূপ মনের 
ভাবই ঘিগবত-প্রেম” । ভীক্ম, প্রহলাদ, উদ্ধব ও দেবধি নারদ 
প্রেমের এইরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন ।” 
এই সমস্ত গোপীদিগের কৃষ্ণানুরাগ ছিল, কিন্তু তীহাদের 
প্রকৃত প্রেম জন্মে নাই; কারণ পতিপুন্রাদির উপর তাহাদের 

মমতা-গন্ধ ছিল; অতএব তীহারা কৃষ্ণসমীপে যাইতে পারিলেন 
মা; এ মমতাই পতিপুত্রাদিরূপে তীহাদের প্রতিবন্ধ হইয়! 
টাড়াইল। সংসারে যাহা অহরহঃ অনুক্ষণ ঘটিতেছে, ভগবান্ 
তাহাই লীল! দ্বারা দেখাইয়াছেন এবং সর্ববচিত্তজ্ঞ মহধি তাহাই 

লপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমর] সংসারী মানবের ভাব আলোচনা 

উরিলেও ইহা! বুঝিতে পারি। কোনো এক ব্যক্তি, পুরুষ 
উন বা! স্ত্রীই হউন, তিনি সুদূর তীর্থ যাত্রার সংকল্প করিয়া- 
ছন,--তিনি স্থির করিয়াছেন, শ্রীবৃন্দাবনে আ্রীগোবিন্দ দর্শনে 

ইবেন। তিনি শুভযাত্রার ছুই তিন দিন পূর্বব হইতেই 
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মোট্মাট বীধিতে আরস্ত করিয়াছেন; হস্তার! মোট বাঁধিতেছেন, 
বটে, কিন্তু তাহার হৃদয়মধ্যে প্ীগোবিন্দ-দর্শনের আকাঙক্ষীর 
সঙ্গে সঙ্গেই আত্মীয় স্বজনের সহিত দাময়িক অদর্শনজন্য 

ভুশ্চিন্ত! অনিচ্ছায় অন্তনিহিত রহিয়াছে। বাটীর বাহির হইয়াও 
নিস্তার নাই ; যতই দুর হইতে দূরতর প্রদেশে যাইতেছেন, ততই 

মমতা! বলবতী হইতেছে ;-_প্রতিবন্ধ সঙ্জে সঙ্গে । শ্রীধামে 
উপস্থিত হইলেও পরিত্রাণ নাই,_প্রতিবন্ধ সঙ্গে সঙ্গে। 

শ্বীগোবিন্দের শ্রীমন্দিরেও প্রতিবন্ধ সঙ্গে সঙ্গে । তাহার মাংসময় 

দেহ শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছে, কিন্তু তাহার আত্ম! সংসারেই রহিয়াছে; 
তিনি “রাধাকান্ত নমোইস্তব তে” বলিয়া প্রণাম করিতে গিয়া, 

গৃহস্থিত রাধাকান্ত-নামক অধবর্ীয় কনিষ্ঠ পুত্রকে স্মরণ হওয়ায় 
কাদিয়াই অস্থির । অতএব প্রকৃত পক্ষে তাহার বুন্দাবনে যাওয়াই 

হয় নাই; অন্তরস্থ মমতার বিষয়-সকল তাহাকে নিজ বাঁটাতেই 

আবদ্ধ করিয়! রাখিয়াছে। তিনি নিজ গ্রামশ্থিত নিজ ভদ্রীসনে,_ 

আম-বাগানে--তালপুকুরে অথবা শাকের ক্ষেত্রেই স্ত্ীপুত্রা্দির 
সহিত বসিয়া আছেন । 

এতন্ডতিন্ন কেহ কেহ তীর্থযাত্রার সমস্ত আয়োজন করিয়া, 

নির্দিষ্ট দিনে যাইবেন, এমন সময় 'কোনো! প্রিয়জন আপিয়া 

ধরিল,--যাঁওয়া হইবে না; অথবা আকন্মিক কোনো শুভ ৭ 

জশ্ডভ ঘটনায় বাধা পড়িল;--তীহার যাওয়! হইল না। এই 

প্রতিবন্ধকারী প্রিয়জন ব৷ আকণ্মিক ঘটুনা আর কিছুই নয়, 
প্রগাঢ় মমতারই ভৌতিক মর্তী। কেন না, যদি কাহারও, প্রতি 
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তাহার মমত| না থাকিত, তবে সেই প্রিয় জনে ব৷ আকণ্মিক 
ঘটনায় তাহার গমনে কদাচ বাধা দিতে পারিতনা। অতএব বেশ 
বুঝিতে পারা যায়, তাহাদের প্রকৃত ভগবশু-প্রেম জন্মে নাই,-_ 
সংসার-মমতা৷ দূর হয় নাই, তাই বিদ্প ঘটিল। গৃহরুত্ধা গোপী- 
দিগেরও তাহাই হইয়াছিল ; পতি-পুত্রা্দির উপর তাঁহাদের যত 
কিঞিঃ& মমতা ছিল, তাই তাহারা রাসস্থলে যাইতে পারিলেন না * 
যদি তাহার! পূর্ব্বোক্ত গোপীদিগের স্ায় অনন্য-মমতা৷ হইতেন, 
তবে কাহারও নিবারণে ভ্রক্ষেপ করিতেন না; এবং বলপুর্ববক 
অবরুদ্ধ হইলে ৰ!চিতেন ন1,--মরিয়। যাইতেন। 

এখন আমর! এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, 
নিত্যসিদ্ধা গোপাদিগের অন্তরেও প্রতিবন্ধ ছিল না, বাহিরেও 
কেহ তাহাদিগকে নিবারণ করে নাই ; তাহার! নির্বিিগ্্ে গিয়া 
ছিলেন। ধাহার! সাধনসিদ্ধা, অথচ নিত্যসিম্ধাদিগের সঙ্গলাভে 

মমতাশৃন্য হইয়। কৃষ্ণপ্রেম পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের অন্তরে বিশ্ব 

হয় নাই; কেবল বাহিরের আত্মীয় বন্ধু তাহাদিগকে নিবারণ 
করিয়াছিল ; কিন্তু তাহারা তাহাতে ভ্রক্ষেপ না করিয়া চলিয়া 

গেলেন। আর শেষোক্ত সাধন-সিদ্ধাদিগের অন্তরেও সামাঙ্ক 

মমতারপ বিশ্ব ছিল এবং বাহিরেও আত্মীয় স্বজন তীহাদিগকে 
নিবারণ করিয়াছিল। যগুকিঞ্চিৎ মমতাপাশে বদ্ধ হইয়া, তাহার! 

আত্মীয় স্বজনের নিবারণ অগ্রাহা করিতে পারিলেন না; স্থৃতরাং 
গৃহমধ্যে অবস্থান করিয়াই তাহার! কৃষ্ণচিন্ত। করিতে লাগিলেন ॥৮ 

সরি 
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ছুঃসহতপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাঁপধুতাশুভাঃ। 
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনিরৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ ॥ ৯ 
তমেব পরমাত্বানং জারবুদ্যাপি সঙ্গতাঃ। 

জহুগু ণময়ং দেহং সগ্ভঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ॥ ১০ 

অসন্বস্্ঃ_-ছঃসহ-প্রেক্ঠবিরহ-তীব্রতাপ-ধুতাশুভাঃ ( ছঃসহঃ অসহ 
ষঃ প্রেষ্টন্ত প্রিয়তম্ত বিরহঃ বিচ্ছেদঃ তেন ধুতানি নষ্টানি অশুভার 

পাপানি ফাসাং তাঃ) ধ্যানপ্রাপ্ডাচ্যতাঙ্্েষনিবৃত্যা ( ধ্যানেন নিরন্তর 
চিন্তয়া গ্রাপ্তঃ লব্ধঃ বঃ অচ্যুতস্য শ্রীকৃষ্ণস্ত আশ্লেষঃ আলিল্গনং তেন: 
নির্ব তিঃ পরমস্থখং তেন ক্সীণং নষ্ট, মঙ্গলং পুণ্যং যাসাং তাঃ)। 

জারবুদ্ধ্যা অপি ( পরপুরুষজ্ঞানেন অপি) তমেৰ পরমাত্মানং ( অন্ত 

ধ্যামিণং ) সংগতাঃ (সংপ্রাপ্তাঃ) সন্ভঃ (তৎক্ষণাৎ ) প্রক্ষীণবন্ধনা 

(প্রক্ষীণম্ অপগতং বন্ধনং ভোগাদৃষ্ং যাসাং তাঃ) গুণময়ং (মায়িকং 

দেহং ( শরীরং) জহুঃ ( ততাজুঃ)॥ ১৪ 

টীকা--কিঞচ, তদানীমেব তং পরমাত্মানং শরীক ধ্যানতঃ প্রাণ 

সত্যঃ গুণময়ং দেহং জনুরিত্যাহ গ্লোকঘয়েন ॥৭৯ 

ছুঃসহেতি। নম্ু কথং জহুঃ পরমাজ্মেতি জ্ঞানাভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ- 
জারবুদ্াপীতি । নহি বস্তশক্তিবুদ্ধিমপেক্ষ-। অন্যথা মত্বা পীতা' 
মুতবদ্দিতি ভাবঃ। নন্থ তদপি প্রারবকর্মবন্ধনে সতি কথং জহুস্তত্রাহ- 
সগ্ধঃ প্রন্মীণবন্ধন! ইতি। নম, কথং ভোগমস্তরেণ প্রারন্ধং কর্ম ক্ষীণ! 

ভোগেনৈব সন্ঃ ক্রীণমিত্যাহ__ছূঃসহ ইতি। ছুঃসহো! ষঃ গ্রে্টস্য হিরহপ্তেন 



শ্রীকষ্ণরাসলীল!। €৫ 

বসতীব্রস্তাপন্তেন ধুতানি গতানি অগ্ুতানি যাসাং তাঃ। এতনপ্রাপ্তিপরম- 
ছুঃখভোগেন পাপং ক্ষীণমিত্যর্থ:। তথা ধ্যানেন প্রাপ্তা অযুতস্য আশ্লেষেণ 
যা নির্বৃতিঃ পরমস্থথভোগঃ তয় ক্ষীণং মঙ্গলং পুণ্যবন্ধনং যাসাং তা:। 

অতে। ধ্যানেন পরমাত্মগ্রাপ্তেস্তৎকালস্থখছুঃখাভ্যাং নিঃশেষকর্মক্ষয়াৎ 

গুগণনয়ং দেহং জং ॥ ১০ 

অন্যুাদ ।--প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের দুঃসহ বিরহে দারুণ ছুঃখ 

ভোগ এবং হৃদয়মধ্যে ধ্যানেতেই কৃ্ণমূত্তি আলিঙ্গনে যুগপৎ 
পরম স্থখ ভোগ হওয়ায় এ সমস্ত গোপীদিগের পাপ ও পুণ্য 
ক্ষয়প্রাপ্ড হইল ॥ ৯ 

স্থতরাং তীহারা পরপুরুষ-বোধেও পরমাত্মন্বরূপ শ্রীকৃষেঃ 
অনুরক্ত হইয়৷ তৎক্ষণাৎ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়৷ 

গুণময় মায়িক দেহ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১০ 

তাওপর্থ্য।--“নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি, 
--অর্থাৎ সু কর্ম্মই হউক আর অসশ কর্মই হউক, তাহার ফল 

ভোগ না করিলে, শতকোটি কল্লেও সে কর্মের ক্ষয় হয় না, 
ইহা শান্ত্রেরই উক্তি। যেব্যক্তি যে পরিমাণে সত ও অসৎ 

.কন্ম করিবে, তাহাকে সেই পরিমাণে স্থুখ ও দুঃখ ভোগ করিতে 

হইবে। যেমন কাহারও অপমান করিলে, রাজ-নিয়মানুসারে 

অর্থদণ্ড হয়, অপহরণ করিলে কারাদণ্ড হয় এবং প্রাণহিংসা 
করিলে প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে । আবার রাজার অভিপ্রেত কার্ধ্য 

করিলে, প্রজা পুরস্কারও পাইয়! থাকে,__-সে পুরক্কারেরও 
কম্মামুরূপ পরিমাণ আছে । অসৎ কর্মানুরূপ দণ্ড ভোগ হইলেই 



৫৬ গ্ীকৃষ্কয়াসলীলা। 

দোষী নিষ্কৃতি পাইল এবং সকর্ম্মানুরূপ পুরক্কার পাইলেই গুণ 
প্রতিকৃত হইল । ঈশ্বরের রাজ্যেও এ নিয়ম; কর্ম্মের অনুরূপ 

সুখ ও ছুঃখ ভোগ করিলেই পাপ ও পুণ্যের ক্ষয় হইয়া থাকে। 
কিঞ্চিত পাপ থাকিতে মুক্তি হয় না এবং কিঞ্চিত পুণ্য থাকিতেও 
মুক্তি হয় না,_পাপ ও পুণ্য ছুইই নিঃশেষে নষ্ট না হইলে মুক্তি 

নাই। কিন্ত শুকদেব যে, এক নিশ্বাসেই গোপীদিগকে মুক্তি 
দিলেন ; সেই জন্য তাঁহাকে কৈফিয়ত দিতে হইল। 

তিনি বলিলেন,__“ত্রিয়তমের বিরহে দুঃসহ দুঃখ 

ভোগেই গোগীদের সমস্ত পাপ নষ্ট হইল।”” এরূপ হইলে, 
তথুক্ষণা সমস্ত পাপের ধবংস হওয়া! অতীব সঙ্গত । পাপের সম- 

পরিমাণ দুঃখ ভোগ হইলেই পাপ ক্ষয় হইয়। থাকে; কিন্তু গোগী. 

দিগের পাপের পরিমাণ অপেক্ষা হুঃখের পরিমাণ শতগুণ অধিক 

হইয়াছিল। কৃষ্ণদর্শনে যাইতে ন! পারায় স্তাহাদ্দিগের যে দুঃখ 

হইয়াছিল, তাহ! ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহ বুবিতেও পারে 'না- 

বুঝাইতেও পারে না। ভগবান্্কে পাইবার জন্য ষথার্থ ব্যাকুলত 
হইয়াছে, অথচ পাঁইতেছে না, এরূপ অবস্থ। ধাহার হইয়াছে, 

তিনিই বুঝিবেন ; যিনি চৈতম্য-চরিতাম্বতে কৃষ্ণা কবিরাজের 
বর্ণিত শ্রীচৈতন্যদেবের বিরহ-বিলাপ পাঠ করিয়াছেন, তিনিও 
কিঞ্িঃ ধারণ! করিতে পারিবেন। এরূপ ছুঃসহু দুঃখ ভোগ 

করিলে যে, অনন্ত পাপরাশিও ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে,তাছাতে আর সন্দেহ 

কি? আর ক্ষণকালের জন্য সমস্ত সংসার ভুলিয়া একান্তিক 
ধ্যানে হৃদয়মধ্যে আনন্দময়ী মুর্তি আলিঙ্গন করিলে যে, কি সুখ 



শ্কষ্খরাসলীলা। ৫৭ 

হয়, তাহ! যাহার ভাগ্যে কখনও ঘটিয়াছে, তিনিই বুঝিতে 
পারিবেন--অন্তে পারিবে না । ক্ষণকাল সেই অবর্ণনীয় অপ্রাকৃত 

আনন্দভোগে যে, পুণ্যও বিলুপ্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ 

নাই। ফল কথা--গোপীদিগের পাপও ছিল না, পুণ্যও ছিল না; 
কেবল ভগবৎপ্রাপ্তির দুল্লত। দেখাইবার নিমিত্তই এইরূপ 
অভিনয় ॥ ৯ 

তাহার পর শুকদেব বলিলেন, _ “জার, অর্থাৎ পরপুরুষ 
বোধেও তগবানে অনুরক্ত হইয়া, তাহার! গুণময় দেহ ত্যাগ 

করিলেন অর্থা জীবন্ুক্ত হইলেন। জার-বোধেও শ্রীকৃে 
অনুরক্ত হইলে, কিরূপে মুক্তি হইতে পারে, তাহার আলোচনা 
আমরা পরীক্ষিতের প্রশ্নোত্তরেই করিব। এখন, ভগবানে 

“জার” শব্ধ প্রয়োগ করিলেন কেন, তাহারই আলোচন! 

করিয়৷ দেখি। 

“জার” শব্দের অর্থ পরপুরুষ অর্থাৎ উপপতি। অন্য পুরুষে 
অনুরাগ জন্মিলে, স্ত্রীজাতির ব্যতিচার হয়। বাস্তবিক গৃহস্থিত 
গোপীদিগেরও ব্যভিচার ঘটিয়াছিল; কারণ, তীহাদের ছুই 

পুরুষের উপর পতিভাব হুইয়াছিল। জগণ্ুপতির উপর তাহাদের 
প্রা অনুরাগ হইলেও লৌকিক পতির উপর স্বল্লমাত্র পতি- 
ভাব ছিল, এই নিমিত্বই ব্যভিচার হইয়! পড়িল। যেমন পর- 

পুরুষে আসক্তি জন্মিলে, লৌকিক পত্ীর লৌকিক পতিপ্রেম 
কলুধিত হয়, লোকে তাহাকে ব্যভিচারিণী বলে এবং পরকালে 
তাহার পতিলোক প্রাপ্তি হয় না; সেইরূপ জগতের কোন বস্তুতে 



৫৮ শ্রীকষ্ণরাসলীল! । 

ৰা ব্যক্তিতে যণ্কিঞ্চিৎ মমতা থাকিলেই ভক্তের অলৌকিক 

ভগবতুপ্রেম কলুষিত হইয়া! যায় ; প্রেম-তত্বজ্রের! এরূপ প্রেমকে 

প্রেমের ব্যভিচার বলেন; এরূপ ব্যভিচরিত প্রেমে দাক্ষাং 

ভগবৎ-প্রাপ্তি হইতে পারে না। সাক্ষাণ্ড ভগবানকে পাইতে 

হইলে, ছুই দিক্ রাখ! চলিবে না, শ্যামও রাখা, কুলও রাখ 

চলিবে না)__স্তাহাকে পাইতে হইলে,_-সশরীরে আনন্দমু্ডি 

আলিঙ্গন করিতে হইলে,“ইস্পার কি উস্পার” করিতে হইবে ;-- 

হয় শ্যাম, ন! হয় কুল। গৃহস্থিত গোপীদিগের তগবওপ্রেমে 

কিঞিৎ ব্যভিচার ছিল, সেই নিমিত্তই শুকদেব জগণ্পতি 

প্রতিও “জার” শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং সেই নিমিত্তই এ 

সকল গোপী সাক্ষাত শ্রীমুত্তি আলিঙ্গন করিতে পাইলেন না। 

সাক্ষাৎ শ্রীমুদ্তির আলিঙ্গন না পাইলেও ভগবচ্চিন্তার ফল কোথায় 

যাইবে ?-ভগবচ্চিন্তার ফল পাইতেই হইবে। তাহারা একাগ্র 

চিত্তে শ্রীকৃষ্ণরূপ ধ্যান করিতে করিতে গুণময় দেহ ও দৈহিক 

একবারে ভুলিয়া! পরমাত্মস্বরূপ পরমপুরুষে তন্ময় হইলেন এব' 

যোগীর ন্যায় জীবন্মুক্ত হইয়া রহিলেন। যীহারা কৃষ্ণসমীপে 

প্রস্থান করিলেন, তীহাদের বিশুদ্ধ ভগবৎ"প্রেমে ব্যভিচার হা 

নাই। সংসারে তাহাদের মমতার গন্ধও ছিল না,-_তাহার! নিং 

নিজ লৌকিক পতিকে পতি বলিয়াই মনে করিতেন না; তা? 

তাহারা জগণ্পতিকে পতিরূপে পাইলেন ॥ ১০ 



শ্রীকৃষ্ণরাসলাল!। ৫৯ 

প্রীপরীক্ষিভ্বুবাচ ॥ 

কৃষ্ণং বিছুঃ পরং কান্তং নতু ব্রহ্মতয়! মুনে। 

গুণপ্রবাহৌপরমস্তাঁসাং গুণধিয়াঁং কথম২॥ ১১ 

অন্ধ্র ৪1 মুনে (মহ্ষে) কৃষ্ণং পরং (কেবলং) কাস্তং 

(কমনীয়ং) বিদুঃ (জ্ঞাতবত্যঃ) নতু ব্রন্মতয়। (ব্রহ্মণঃ ভগব্তঃ ভাবঃ 

ব্রহ্ধতা ভগবত্তা তয়া ; তাঃ গোপ্য ইতি শেষঃ ) গুণধিয়াং ( গুণে গুণময়ে 

সৌন্দর্য্য ধীঃ ভোগ্যবুদ্ধিঃ যাসাং তাঃ তাসাং গোপীনাং) কথং (কেন 

গ্রকারেণ) গুণপ্রবাহোপরমঃ : (গুণপ্রবাহ্স্য গুণময়-সংসারস্য উপরমঃ 

নিবৃত্তিঃ; জাতঃ ইতি শেষঃ) ॥ ১১ 

টীকা নম্থুচ, শখ! *পতিপুত্রাদীনাং বস্ততে। ব্রহ্মত্েহপি ন তত্বপ্ুজনা- 

স্মোক্ষত্তথা বুদ্ধ/ভাবাৎ। এবং শ্রীকষ্ণেহপি বরধবুদ্ধাভাবেন তৎসঙ্গতিঃ 

কথং মোক্ষহেতুরিতি শঙ্কতে-_কৃষ্ণং বিদ্ুরিতি। পরং কেবলং কাস্তং 

কমনীয়ম্ ॥ ১১ 

অসন্নুব্বাদ-_পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,_মুনিবর ! এ 

সকল গোপী শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন না; পরমন্থন্দর 

পুরুষ বলিয়াই জানিতে, তবে তাহাদের গুণময় সংসার কিরূপে 

নিবৃত্ত হইল ? ॥১১ 

তাুপন্ঘ্য ।-শুকদেব পূর্ব গশ্লোকেই গোপীর্দিগের 

মুক্তির কারণ দেখাহিয়াছেন, তবে আবার পরীক্ষিতের এরূপ 

প্রশ্ন অর্থাৎ মুক্তির কারণ-জিজ্ঞাসা হইল কেন? অতি 



ও গ্কষ্/রাসলীল! । 

: বলিয়াছেন, “তাহাকে জানিতে পারিলেই জীবের মুক্তি হয়, 

তাহাকে জান! অর্থাত ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে মুক্তির অন্য উপায় 
নাই।” এই শ্রুতিবাক্য স্মরণ করিয়াই পরীক্ষিত এইরূপ 

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পু্ত্রক্ম হইলেও 

গোপীগণ তীহার মানবাকার দ্েখিয়! তাহাকে অলৌকিক সুন্দর 

পুরুষ বলিয়াই মনে করিতেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক 

আকারের দিকেই তীহাদের লক্ষ্য ছিল; তিনি যে বস্তু অর্থাং 
সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরর্রহ্ম, সে জ্ঞান তাহাদের ছিল না; এ দিকে 
শ্রুতি বলিতেছেন,__ব্রহ্মকে না জানিতে পারিলে মুক্তি লাভের 
অন্য উপায় নাই। এই জন্য পরীক্ষিতের সংশয় এবং এই: জ্যিই 

জিজ্ঞাস! । শ্রুতি বলিয়াছেন.._-“সকলই ব্রহ্ম; ব্রক্মভিন্ন বস্তু নাই 

যে নানা বস্তু দেখে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়?” অর্ণত 

বাক্যানুসারে যদি সকলই ব্রহ্গ হইল, _ ব্রন্ধ স্ভিন্ন বন্তই ন 
রছিল, তবে সংসারে যে যাহার সেবা! করিতেছে, তাহা 

ব্রন্মেরই সেব! হইতেছে; যে যাহ! দেখিতেছে, ব্রন্ধই দেখিতেছে 

যে যাহ! শুনিতেছে, ব্রহ্মই শুনিতেছে; যে যাহা আন্বাদ? 
করিতেছে, ব্রহ্মই আস্বাদন করিতেছে ; অথচ কাহারও মুত্ি 

হইতেছেনা, ইহার কারণ কি? মানুষ ব্রহ্ম খাইতেছে 
ব্রহ্ম পরিতেছে, ব্রহ্ম মাথিতেছে তথাপি মুক্তি হয় না কেন 
মানবমাত্রেই ব্রহ্মেরই সেবা করে বটে, ব্রন্ষাই খায় বটে, ব্রহ্ম, 

পরে বটে, ব্রচ্মই মাখে বটে, কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়৷ ত কেহই বুঝে 

না-ব্রঙ্ধ বলিয়। ত কেহই দেখে না; তাই মুক্তি হয় না। খা 



শ্রীকৃষ্ণয়াসলীলা। ৬১, 

সকল পদার্থই ব্রহ্ম বলিয়! বুঝিতে পারিত, তবে সব এক রকম 
হইয়া যাইত, ভাল মন্দ, শত্রু মিত্র, আপন পর; ইত্যাদি 

তেদ জ্ঞান থাকিতনা এবং খ্যাতি নিন্দা, বিছ্বেষ প্রণয়, মমত৷ 

অনাস্থা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবও থাকিত না; স্তরাং মুক্তি 
হইত। অতএব যখন সম্তই ব্রহ্ম হইলেও ব্রহ্ম বলিয়া না 

জানিলে মুক্তি হয় না, তখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম হইলেও তাহাকে ব্রহ্ম 

বলিয়। ন! জানিয়া, সুন্দর পুরুষ বোধে তাহার প্রতি* অনুরক্ত 

হইলে ব! তাহাকে ধ্যান করিয়| তন্ময় হইলে মুক্তি হইবে কিরূপে ? 

এই সংশয়েই পরীক্ষিতের জিজ্ঞাস] | বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে 
পরীক্ষিতের অণুমাত্র সংশয় ছিলনা । কৃষ্ণলীল! শুনিতে শুনিতে 
মরিতে পারিলে যুক্ত হইব, সেই বিশ্বাসে যিনি প্রায়োপবেশন 

করিয়াছেন, তাহার কৃষ্ণসম্বন্ধে সংশয় হইতে পারেনা । কেবল 

জনসাধারণের সংশয় দূর করিবার জঙ্ই লীলাপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের 
অভি প্রায়েই পরীক্ষিতের এইরূপ অজ্ঞানের অনুকরণ মাত্র । 

যেখানে যেখানে পরীক্ষিণ প্রশ্ন করিবেন সেই সেই স্থলেই 

এইরূপ অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে ॥১১ 



৬২ শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা। 

জ্রীক উবাচ ॥ 

উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈগ্যঃ সিদ্ধিং যথা তঃ। 

দ্বিষন্নপি হুধীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঁঃ ॥ ১২ 
লাশে পতজট্া ্ঞ্্স্্্্্্্্্প 

অন্ধস্*ঃ পুরস্তাৎ (পুর্বং সপ্তমস্কন্ধে) তে (তুভ্যং) এতৎ ( মুক্তি- 

কারণম্) উত্তুম্ (কথিতম্) চৈগ্ঘঃ ( চেদিরাজঃ শিশুপালঃ ) হবীকেশং 

(হৃধীকাণাম্ ইন্দরিয়াণাম্ ঈশং নিয়স্তারং শ্রীকষ্ণং) দ্বিষন্ অপি ( বৈরিতয়া 

পশ্তন অপি) যথা (যেন প্রকারেণ) সিদ্ধিং (বৈকুলোকং ) গত: 

( গ্রাপ্তঃ), অধোক্ষজপ্রিয়াঃ (অধঃ অক্ষজম্ ইন্দরিয়জ্ঞানং যন্মাৎ স ইন্দ্রিয় 

জ্ঞানাতীতঃ তন্য প্রিষ়্াঃ ) কিমুত ( তাসাং কা কথ! ইতি )।॥ ১২ 

'টাকা__পরিহরতি উক্তমিতি। অয়স্তাবঃ। জীবেঘাবৃতং ্রহ্ত্বং 

শ্রীরু্ণস্যতু হৃধীকেশত্বাৎ অনাবৃতম্ অতো! ন তত্র বৃদ্ধ্যপেক্ষেতি ॥ ১২ 

_ আনুবাদ।__মহারাজ, পূর্বের সপ্তম ্বন্ধে আমি এ বিষয় 

তোমাকে বলিয়াছি। চেদ্রিরাজ শিশুপাল হৃষীকেশের প্রতি 

বিদ্বেষ করিয়াও যখন সিদ্ধিলাভ করিলেন অর্থাৎ নরদেহ হইতে 

মুক্ত হইয়া! বৈকুণ্টে গমন করিলেন, তখন ধাঁহারা৷ ভগবান্কে 

কমনীয় বলিয়া মনে করেন, তাহাদের মুক্তিসম্থন্ধে আবার 

বক্তব্য কি? ১২ 

তাতুপন্মঠ।--শুকদেব জানিতেন, কৃষ্ণমহিমায় পরী,ক্ষতের 

অপুমাত্র সংশয় নাই; অতএব এরূপ অসঙ্গত প্রশ্নও তাহার 

নিজের জন্ত নহে; লোকসাধারণের জন্যই। তাঁই লোকসাধীরণকে 



শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা.। ৬৩ 

'রস্কার করিবার অভি প্রায়ে পরীক্ষিতের প্রতি যেন একটু কপট 

বরক্তির ভাৰ প্রকাশ করিলেন। যে বিষয় একবার বুঝাইয়া 

দওয়! হইয়াছে, যে ব্যক্তি তাহ! মনে রাখিতে পারে নাঃ তাহার 

ত্বকথ| না শুনাই ভাল। একই কথ পুনঃ পুনঃ বুঝাইতে 

ইলে, গুরু মার! যান; এবং অতি দীর্ঘকালেও সিদ্ধান্ত স্থির 

য়না। অতএব যেমন বাকরণ পড়িতে হইলে সংজ্ঞ। ও সুত্র 

ভূতি পুর্ববকথা ম্মরণ রাখিতে হয় এবং যেমন * ক্ষেত্রতৰ 

জিওমেটি,) পড়িতে হইলে, পূর্বেবাক্ত লক্ষণ-সকল (ডেফিনিসন) 

নে রাখিতে হয়, সেইরূপ তন্ব-কথা শুনিতে হুইলে, পুর্ববকথ। 

রণ রাধা আবশ্যক ; এই শ্লোকে শুকদেব পরীক্ষিৎকে কপট 

ঠরস্কার করিয়া জনসাধারণকে ইহাই শিক্ষা দ্রিলেন। 

ইহাতেই পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরও হইয়া গেল। শুক- 

দবের মনোগত অভিপ্রায় এইরূপ,-মহারাজ ! তুমি যে মনে 

রিয়াছ ব্রন্মাণ্ডের দকলই ব্রহ্ম অথচ কোন পদার্থকে 

ন্দর বলিয়া ধ্যান করিলে যখন মুক্তি হয় না, তখন শ্রীকৃষ্ণকে 

ন্দর পুরুষ বলিয়া ধ্যান করিলে মুক্তি হইবে কেন? এ 

ন্দেহ অন্যের হইতে পারে ; কিন্তু তোমার এরূপ সন্দেহ শোভ| 

য় না। দেখ, সকলই, ব্রহ্মা বটে, কিন্তু আবৃত ব্রহ্ম; সত, 
১ ও আনন্দ-স্বরূপ বর্গের উপর ত্রিগুণের আবরণ পড়িয়। 

ন্ধাগু হইয়াছে; অতএব বিবেক দ্বাঃ। আবরণ নিরাস ন করিয়া, 

ধনি যতই খ্যান বা সেবা! করুন, তাহার এ আবরণেরই ধ্যান ক] 

নব! কর! হয়, _্রক্ষের হয় না; অতএব তাহাতে মুক্তিও হয় 



৪ শ্ীরষ্+রাসলীল। | 

না; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অনাবৃত ব্রহ্ম অর্থাৎ তাহাতে ভ্রিগুণময় ভৌতিক 
পদার্থের আবরণ নাই; তীহার শ্্রীবিগ্রহ অচ্চিদানন্দময় ; 

তরাং তাহাকে ব্রহ্ম ভাবে ন! ভাবিয়া যে কোনে! ভাবেই হউক, 
(তহাতে মনো- নিবেশ করিলেই মুক্তি হইবে। 

এখনও যদি তুমি না! বুঝিয়া থাক, দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি 
শুন।--বদি কোন অবোধ শিশু সুন্দর পুষ্প মনে করিয় 
দীপশিখায় হস্তার্পণ করে, তাহার হস্ত দগ্ধ হইবেই ; যদি কেহ 

মধু মনে করিয়া ভ্রান্তিবশে বিষপান করিয়! ফেলে, তাহার 

জীবন-নাশ হইবেই। আবার দীপশিখা মনে করিয়া চম্পকপুণ্পে 

হস্তার্পণ করিলে, হস্ত স্থগন্ধ ও শীতলই হইবে এবং আত্মহত্যার 

নিমিত্ত বিষ মনে করিয়! অন্ত পান করিলে, বিনষ্ট হওয়| দূরে 
থাকুক, সে অমর হইয়! যাইবে। “নহি বস্ত্শক্তিবু হমপেক্ষতে” 
অর্থাৎ বন্ত-শক্তি জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে না। অগ্নির দাহিকা 

শক্তি না জানিয়া অগ্নিতে হস্তাপ্পণ করিলেও অগ্নির শক্তি আপন 

কার্ধ্য করিয়া যাইবে ; কেহ জানুক বা ন! জানুক, অগ্নির শক্তি তাহা 

দেখিষে-না। অমৃতের জীবনী শক্তি ; ইহা না জানিয়৷ কেহ অমৃত 

পান করিলে, অমৃতের শক্তি আপন কাধ্য করিয়া যাইবে ; কেহ 

জানে, কি না জানে, অযুতের শক্তি তাহার অপেক্ষা করিবে না। 

সেইরূপ মায়া-রচিত জগতের বন্ধনী শক্তি; জগতের অন্তর্নিহিত 
পরমাত্মাকে অনুভব ন! করিয়া যাহাই ভাবিয়। ইহার সেবা কর, 

বন্ধনই হইবে এবং সঙ্গিদ্রানদ্ব-স্বরূপ ভগবানের মুক্তিদায়িনী 

শৃক্তি ; যাহাই ভাবিয়! তাহাতে. মনোনিবেশ কর»মুক্তি হুইবে। 

স্পা ছি 
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বস্তর শক্তি কোথায় যাইবে? মহারাজ! শীতল-জলপূর্ণ 
পাত্রের বহির্ভাগ লেহন করিলে তৃষ্ণা দুর হয় না।' মানবগণ 
রক্মপূর্ণ জগতের বহির্ভাগমাত্রই লেহন অর্থাৎ বাহা-ইন্দরিয় দ্বারা 
উহার গুণাবরণই চক্ষুতে, কর্ণে, নাসিকায়, জিহবায় ও ত্বকে 
বুলাইতেছে মাত্র ; স্থৃতরাং তাহাদের ভূষণ দুর হইতেছে না,__. 
তাহারা মুক্তিও পাইতেছে না। ভগবানের শ্রীমৃত্তি সদ্ঘন, 
চিদ্ঘন ও আনন্দঘন ; তাহাতে গুণাবরণ নাই ; অতএব «যেন 
তেন প্রকারেণ” শ্ীসচ্চিদানন্দবিগ্রহ অন্তহ্্দয়ে সংলগ্ন হুইবা- 
মাত্রই মুক্তি, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। 

মন প্রার্কত বিষয় হুইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অন্তমু্খ হইলেই। 
সন্তরস্থ আননন্বক্ূপ আত্ম। তাহাতে প্রতিবিদ্বিত হয়; এ! 
তিবিন্ব স্থায়ী হইলেই মুক্তি ; ইহাই বেদান্তের দিদ্ধান্ত। যদি 
গরাকার আত্মানন্দ হৃদয়ে প্রতিবিদ্থিত হইলে মুক্তি হয়, তবে 
দই আত্মানন্দের প্রতিষ্ঠান্বরূপ মুত্তিমান্ আনন্দ স্থায়িভাবে হৃদয়ে 
প্রতিবিম্বিত হইলে যে মুক্তি হইবে, ইহা! আবার বিচিত্র কি. 
নুক্ষণ আনন্দ-মুর্তি দর্শনে এবং অনুরাগের সহিত অনুক্ষণ ধ্যানে 
হাদের হৃদয়ে আনন্নরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল, তীহারা মায়াময় 
গত ভুলিয়া গেলেন, হতরীং তাঁহাদের মুক্তি হইল ॥১২ 
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নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্ধায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ। 
অব্যয়প্যাপ্রমেয়স্য নিগুণস্য গুণাতনঃ ॥ ১৩ 

অন্বয়ঃ।--হে নৃপ (নূন্ পাতি রক্ষতি ইতি নৃপ, হে ভূপতে) নু 
(মনুষ্যাণাং) নিঃশ্রেয়সার্থায় (নিশ্চিতং শ্রেয়; নিঃশ্রেয়সং পরমমন্্ 

তদেব অর্থ; প্রয়োজনং তশ্মৈ ) অব্যয়স্ত (ন ব্যেতি ক্ষেণোতি ইতি অব 

হাসশূন্তঃ তন্ত) অপ্রমেয়ন্ত (ন প্রমেয়ঃ নির্ণেযঃ ইতি অগ্রমে 

অনির্ণেযঃ তন্ত) গুণাত্বনঃ (গুণানাং সত্বাদীন।ম্ আত্মা নিয়ত্ত। তর 
নিগুগন্ত (নিঃ ন সন্তি গুণাঃ প্রাকৃতসত্বাদয়ঃ যশ্মিন্ তন্ত ) ভগৰ। 

( ফডৈরব্যযপূর্ণনত ) ব্যক্তিঃ ( আবির্ভাবঃ তুবনমোহন-নরাকারেপ তু 

প্রাকট্যম্ ইত্যর্থঃ)॥১৩ ৃ 

গুণনিয়ন্তঃ ভগবত এব এবং রূপাতিব্যক্তিঃ। অতো! ন দেহিসা? 
টীকা-_ননু দেহী কথম্ অনাবৃভঃ স্যাদত আহ-নৃণামিতি। রর 

মত্র বক্তং যুজ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ১৩ 

অনুবাদ-মহারাজ ! মনুষ্যের পরম মলের জন্যই অং 

অপ্রমেয় গুণাত্া ও গুণাতীত ভগবানের ভূমগ্ডলে আবি 
অর্থাৎ সবিগ্রহে বিকাশ জানিবে ॥১$ 

তুঁতুপর্ধ্য -মহারাজ পরীক্ষিতের সন্দেহ হইয়াছিল, ব্ 

জগতের সেবায় যখন ব্রহ্মাসেবা হয় না, তখন শ্রীকৃষ্ণকে হু 
পুরুষ বলিয়া! ভাবিলে মুক্তি হইবে কেন? শুকদেব দ্বাদশ শ্ো 
শ্রীকৃষ্ণকে অনাবৃত ব্র্ম বলিয়! তাহার উত্তর দিলেন। তাহা 
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যদি পরীক্ষিণড বলেন, শ্রীকৃষ্ণ নির্দিষ্ট বিগ্রহ-ধারী তিনি ;অনারৃত 
হইবেন কিরূপে? পরীক্ষিতের এইরূপ পূর্ববপক্ষ আশঙ্কা করিয়া, 
শুকদেব এই ত্রয়োদশ শ্লোকের অবতারণা করিলেন ।--তিনি 

বলিলেন,__-মহারাজ ! মানবের পরম মনলের অর্থাৎ মুক্তির জন্যই 
সবিগ্রহে ভগবানের প্রকাশ । এশ্রর্য্য, বী্ধ্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও 

বৈরাগ্য এই ছয়টির, নাম “ভগ” ; এই ছয়টি খীহার পূর্ণমাত্রায় 
আছে, তিনিই ভগবান্ 3 তাহার অসাধ্য কিছুই নাই এবং তাহার 

তুল্য দয়াময় আর কেহই নাই। কলির মানব অতিস্ুলবুদ্ধি এবং 
রজঃ ও তমোগুণে খুর্ণ ; তাহার! ভগবানের অসীম আনন্দময় 
মুর্তি ধারণ! করিতে পারে না; অথচ তাহাকে ধারণা না করিলেও . 
নিস্তার নাই; তাই দয়ার সাগর দয়া-পরবশ হইয়া, অন্তরে 

'অপরিছিন্নভাবে থাকিয়াও বাহিরে পরিচ্ছন্ন সচ্চিদানন্দ- 

স্বরূপেই মানবাকারে অবনীতে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি অব্যয় 

হইয়াও ক্ষীণের গ্যায়, অগ্রমেয় হইয়াও পরিচ্ছিম্নের ন্যায় এবং 

অপ্রাকৃত-গুণবিশিষ্ট হইয়াও প্রাকৃত-গুণবিশিষ্টের ন্যায় প্রতীয়- 
মান হইতে লাগিলেন। 

শ্রুতি বলিয়াছেন,__“ব্রহ্ম স্থলও নহেন, অপুও নহেন ; অথচ 

একই সময়ে স্থল এবং অণু ছুইই । অতএব মহারাজ ! তাহাকে 
প্লাকৃত ভোৌতিক-দ্রেহধারী মনে করিও না; তোমার ন্যায় 
ংসার-বিরাগী রোরগ্ামান মুক্তিকামী ব্যক্তিকে দয়! করিবার 
শ্যই তাহার এরূপে আবির্ভাব। কঠশ্র্তিতে ভগবানের 
দৃবিগ্রহ ধারণের কথা স্পষ্টই আছে; তাহার অর্থ এই,__ 
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*এই আত্মা উপদেশ দ্বারা, মেধাত্বারা অথবা! অধ্যয়নছ্থার 
লভ্য নেন; এই আত্ম! যাহাকে বরণ করেন অর্থাৎ অনুষ্রই 
করেন, তাহারই নিকটে নিজতমু প্রকাশ করিয়া থাকেন ।” 

এস্থলে “নিজতনু” শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ চিন্ময় বিগ্রহ । সর্ববলোক- 

বিদিত বেদান্ত-বিশারদ ভাক্ষরানন্দ স্বামী এ শ্রুতিবাক্যে 
শেষাংশ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,--“এষ আত্মা যং বৃণুডে 
অনুূহ্বাতি তেন লভ্যতে, কথং তত্রাহ তস্য ভক্তস্য এষ শারী 
আত্মা স্বাং শুদ্ধচিত্বনুং স্বীকরোতীত্যয়মস্ত্রীতি” অর্থাৎ এ 

আত্মা যাঁহাকে অনুগ্রহ করেন, সেই ভক্তের নিকটে নিজ শু 

চিন্ময় মুর্তি ধারণপুর্ব্ক “এই আমি” বলিয়! আত্মপরিচয় দিয় 
থাকেন।” শাস্তাস্তরেও “চিন্ময়স্যা দবিতীয়স্য নিষ্ষলগ্া। শরীরিণ। 

উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রচ্ষণো রূপকল্পনা” অর্থাৎ উপামক 

দিগের কার্য্যের নিমিত্ত পরব্রহ্ম নিজরূপ কল্পনা অর্থাৎ প্রকা 

করিয়। থাকেন ।--এই যে বচন আছে, ইহাও এ শ্রুতিবাক্যে 

প্রতিবাক্য। এখন আবার শুকদেব যাহ! বলিলেন, তাহাও 

দুই বাঁক্যেরই প্রতিধ্বনি। অতএব পরব্রহ্ম একাস্তিক ভক্ত 

আমুগ্রহ করিয়া স্বকীয় শুদ্ধ চিন্ময় বিগ্রহ ধারণ করিয়! থাকে 

ইহা! শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের অনুর্মোদিত ॥ ১৩ 
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কামং ক্রোধং ভয়ং স্রেহমৈক্যং সৌহৃদমেবচ। 
নিত্যং হরৌ বিদধতে। ষান্তি তম্ময়তাং হি তে ॥ ১৪ 

সাপ 

অন্বয়ঃ হি (নিশ্চিতং) তে (মানবাঃ) হরৌ (সংসারহারিপি 
শীর্ষে ) নিত্যং ( সর্বদা ) কামং (ভোগবাসনাং) ক্রোধং (কোপং) 

ভং (ত্রাসং) নেহস্ ( ফদ্ধম্) এক্যং ( সবন্ধং ) সৌহ্বদং (ভক্কিম্) এব চ 

(এব বা) বিদধতঃ ( কুর্বস্তঃ) তন্সয়তাং (ব্রক্ষম়তাও) যাস্তি 

(প্রাগ্ু বস্তি )8১৪ 

টীক। অতো যথাকথঞ্চিৎ তদাসক্িমু-ক্তিকারণমিত]াহ-_কামমিতি। 
ধঁকাং সম্বন্ধং সৌহৃদং ভক্তিম্॥ ১৪ 

অন্যবাদ । অতএব মহারাজ ! কামে, ক্রোধে, ভয়ে, 

নহে, সম্বন্ধে ব৷ তক্তিতে, যে ভাবেই হউক, অনুক্ষণ প্রাক 

নবেশ করিতে পারিলেই মানব তন্ময় হইয়া! যাইবে ॥ ১৪ 

তাওুপর্ধ্য-_ একথা শুনিয়া হয়ত অনেকেই বলিবেন,_-এখন 
খকৃষ-বিদ্বেষীর ত অভাব নাই, তবে কি তাহারা সকলেই মুক্ত 
ইয়া যাইবে ? না, তাহ! হইবে না। যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনা- 

[তি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহে মর্ত্য লোকে প্রকট ছিলেন,শুকদেব সেই 
ময়ের কথা বলিতেছেন । তখন সকলেই তাহার সাক্ষাৎ শ্রীমূর্তি 
ক্ষুতে দর্শন করিত । হৃদয়ের ভাবভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 
শন করিলেও সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপই চক্ষু ঘবার! হৃদয়ে গ্রতি- 
ম্বিত হইত; সুতরাং অনুকূল ব! প্রতিকুলভাবে দেখিলেও বস্ত- 
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শক্তির প্রভাবে সকলেরই মুক্তি হইত। এখন প্রতিকূল ভাবে 
চিন্তা করার কথ! দূরে থাকুক, অনুকূল ভাবে চিন্তা করিলেও 
মুক্তিলাভ কর! পহজ নয়। কারণ, সেই মুক্তিপ্রদ আনন্দময় 
বস্ত কাহারও হৃদয় স্পর্শ করে না; স্থতরাং মুক্তিও হয় না। 

তবে যদি বন্থজন্ম তাহাকে ভাবিতে ভাবিতে তাহা'রই অনুকম্পায 

সচ্চিদানন্য স্ফ্তি হয়, তবেই মুক্তি হইবে। কিন্তু গোপীদিগের 
গায় কিংবা কংস-শিশুপালাদির স্যায় একাস্তিকী চিন্তা হইলে, 
(এই জন্মেই, এমন কি ভৎক্ষণাৎও হইতে পারে। পুরাণপাঠে জান 
যায়, কংস কেবল ভয়ে কৃষ্ণচিন্ত। করিতেন এবং শিশুপাল 

বিদ্বেষে কৃষ্ণচিন্তা করিতেন। তাহাদের আর অপর চিন্তা 

একবারেই ছিল ন1 | শয়নে, উপবেশনে, ভোজনে এ কৃষ্ণচিন্তা-_ 

ংসারিক সকল কার্য্যেই কৃষ্ণচিন্তা। আমর! কংদ ও শিশু- 

পালের চরিত্র গুনিয়া তাহাদিগকে কৃষ্ণবিরোধী বলিয়! নিনা 

করি; কিন্তু আমাদের ন্যায় তিলকমালাধারী কয়জন তত্ত 

প্রতিনিয়ত কৃষ্ণচিন্ত। করিয়া থাকেন? বিরুদ্ধভাবে অবিরাম 

ভগবচ্চিন্ত। করাও বহুজম্মার্জিত স্কৃতির ফল। লেই সঞ্চিত 

স্বকৃতির ফলেই অবিরত কৃষ্ণচিস্ত হয় এবং অনুক্ষণ চিন্তা করিতে 

করিতে তন্ময় হইয়া যায়ঃ পূরমাননেদ তণ্ময় হওয়ার নামই 
মুক্তি ॥ ১৪ 
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ন চৈবং বিশ্বয়ঃ কার্ধ্যো ভবতা ভগবত্যজে। 
' যোগেশ্বরেশ্বরে কষে যত এতঘিমুচ্যতে ॥ ১৫ 

অন্বয়ঃ|--ভবতা! (ত্বয়!) ভগবতি ফেড়েশ্বর্যশালিনি) অজে (প্রাক্কৃত- 

দ্মবহিতে ) যোগেশ্বরেশ্বরে ( যোগানামষ্টাঙ্গানামীশ্বরাঃ তেষাং ঈশ্বরে 
নয়স্তরি ) কষে € যশোদাস্তনন্ধয়ে) এবং ( “কৃষ্ণং বিছুঃ পরং কাস্তম্” 

ত্যাদিরূপঃ )বিশ্বয়ঃ € আশ্ধ্যবৌধঃ ) ন চ কার্ধ্যঃ (নু কর্তব্যঃ ) 

তিঃ ( গ্রীকষ্ণাৎ) এতৎ (চরাচরং জগৎ) বিমুচ্যতে ( সংসার-বন্ধনাৎ 

বমুক্তং ভবতি) 1১৫ 
পেপসি 

টাকা ।--নচ ভগবতোহয়মতিভার ইত্যাহ ন চৈবমিতি। যতঃ 

শ্রকষ্ণাদেতং স্থাবরাদিকমপি বিমুচ্যতে ॥১৫ 

অন্নুাঁদ্ ।--অতএব মহারাজ | যোগেশ্বরদিগেরও উর্বর 

ন্মবিহীন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে তোমার এরূপ বিন্ময় হওয়! 

উচিত নহে; গোপীিগের কথা দুরে থাকুক, এবং মননশীল লাধা- 
রণ মানবের কথ! দূরে থাকুক, শ্রীকৃষ্ণের সহিত যণকিঞিৎ, 

সম্বন্ধে সমস্ত জগ মুক্ত হইতে পারে ॥ ১৫ 

তাশুপর্ঘ্য ।--সমাধি পর্য্যন্ত অঙ্টাঙগ যোগ সম্যক সাধন করিলে 

মানবের মুক্তি হয়, ইহা সকলেই জানেন । যোগিগণ যোগাসনে 

বসিয়। ধাহার ধ্যান করেন, ধ্যান করিতে করিতে ধাঁছাতে 

তদাকার হইয়৷ যান এবং ধাহাতে তদাকার হুইয়। মুকজ্সিলাভ করেন, 

তিনিই এই শ্রীকৃষ্ণ! যিনি পরমাত্ম-ম্বক্রপে যোগীর ধ্যেয়, 
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তিনিই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহে অবতীর্ণ। পরমাত্ম-স্বরূপে ধাহাকে 

ধ্যান করিলে মুক্তি হয়, তাহাকে সবিগ্রহে ধ্যান করিলে যে মুর্তি 

হইবে, ইহ! আবার বিচিত্র কি? ইহাই শুকদেবের অভিপ্রায়; 

তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিশেষণ দিলেন,--“যোগেশ্বরেশ্বরে” 
অর্থাৎ ধাহারা যোগিপ্রধান, তাহাদেরও ঈশ্বর অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তু 

এই শ্রীকৃষ্ণ । আবার বিশেষণ দিলেন,-.”'ভগবান্?” অর্থাৎ 

সর্ববশক্তি-সম্পন্ন। যিনি সর্ববশক্তি*সম্পন্প, তাহাতে আবার 

আশ্চর্য্য কিআছে? তৃতীয় বিশেষণ,--“অজ্ঞ” অর্থাৎ অনাদি 

হুটয়াও স্বেচ্ছায় আবিভূর্ত। যিনি অনাদি এবং স্বেচ্ছায় 
আবিভূত, তিনিইত পরব্রঙ্গ ; পরর্রহ্ষের ধ্যানে যে মুক্তি হইবে, 

ইহাতে কোন অসস্ভাবন| নাই। 

শ্রীকৃষ্ণতত্বজ্ শ্রীধরম্বামী শ্লোকস্থ “যত এতদৃবিমুচ্যতে'” এই 

বাক্যের ব্যাখ্যা করিলেন, “ষতঃ শ্রীকৃষ্ণাৎ এতণ স্থাবরাদিকমপি 
বিযুচ্যতে” অর্থাৎ যে শ্রীকৃষ্ণ হইতে তরু-লতাদি স্থাবর জীবগণও 
মুক্তিলাভ করে। একথা শুনিয়৷ অনেকে বলিবেন,__শ্রীধর 
বড় বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। বিশ্বাসমূলক দৈম্তপ্রধান ভক্তিপথ 
ছাড়িয়া সংশয়-হেতুক দস্তপ্রধান বিচারমার্গ অবলম্বন করিলে, 

স্বামীর সিদ্ধান্ত “বাড়াবাড়ি” বলিয়াই*মনে হয় বটে;কিন্ত 
শ্রীকচকে ভগবান্ বলিয়। বিশ্বাস থাকিলে, ইহা! অতি সহঙ্জ কথা। 
আমরা শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়! তদুপযুক্ত ভক্তি করিতে 
পারি না; কিন্তু তাহাকে শান্ত্রানুদারে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার. 

করি; ম্ৃতরাং স্বামীর সিদ্ধান্তে আমাদের প্রতিবাদ নাই। 
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সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের সহিত কথঞ্চি সম্বন্ধ লাভ করিলে যে মুক্তি 

হয়, ইহাতে আমাদের ঠিক বিশ্বাস না হইলেও সংশয় নাই। 

বেদান্তাদি শাস্ত্র তত্বজিজ্ঞাসার জন্য,আর শ্রীমন্তাগবতাদি ভক্তিশান্ত্র 
উপাসনার জন্য হইয়াছে। উপাসনার মুল ভিত্তিই বিশ্বাস ;. 

প্রীক্চের সঙ্গলাভে তরু-লতাি স্থাবরগণ মুক্ত হয় কিনা, ইহার 

বিচার না করিয়া, যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ইহাতে বিশ্বাস করিতে 

পারেন, তরুলতার্দি মুক্ত হউক, বা না হউক, তিনি মুক্ত: 

হইবেনই, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

ফল কথা,_এমন কোনো কথা মানুষ বলিতেই পারে ন! 

বা এমন কোনো অসস্তব বিষয় মানুষ মনে মনে কল্পনাও 

করিতে পারে না, যাহা অনিন্ত্যশভ্তিমান্ ভগবানে অসম্ভব বা 
নাড়াবাড়ি হইতে পারে। ভগবানে বে শক্তি, যে গুণ, ষে মহিমা 
ছে, তাহাই মানুষ বলিতে ব! ভাবিতে পারে না; তবে 

ঢাইয়া বলিবে কিরূপে $ ভগবানের অচিস্ত্যশক্তির পরিচয় 

বাড়াইয়া বলা হউক, সাধারণ লোকে বাঁড়াবাড়ি মনে' 

রিতে পারে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা ভগবত-শক্তির অত্যল্প মাত্র। 

অতএব শ্রীধরস্বামী যাহা! লিখিয়াছেন, তাহ! বাড়াবাড়ি নয় $-- 

অচিন্ত্য ভগবত-শক্তির সামীগ্য অংশ মাত্র ॥ ১৫ 
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তা দৃষ্টান্তিকমায়াতা৷ তগবান্ ব্রজযোধিতঃ। 
অবদদ্ বদতাং শ্রেষ্ঠো৷ বাচঃ পেশৈবিমোহয়ন্ ॥ ১৬ 

পপ 

অনন্বস্বঃ ।-ব্দতাং (বাগ্সিনাং) শ্রেষ্ঠঃ (প্রধানঃ) ভগবান, 
(শরীক) তাঃ (পূর্বোক্তাঃ) ব্রজযোধিতঃ ( গোপরমণীঃ) অস্তিকম 
(স্বসমীপম্) আয়াতাঃ (আগতাঃ) দৃষ্ট। (অবলোক্য) বাচঃ ( বাক্যস্ত) 
পেশৈঃ (ব্রাসময়-ভঙ্জিভিঃ) বিমোচন ( বিহ্বলীকুর্বন্ ) অবদং 
( উবাচ )1১৬ 

2222-82-35 

টাকা- প্রস্থতমাহ তা ইত্যাদি । বাচঃপেশৈর্বাগ বিলাসৈঃ ॥ ১৬ 

অসন্নুলীদ ।--বাক্য-বিশারদিগের শিরোমণি ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ এ সমস্ত গোপীদিগকে নিজনিকটে সমাগত দেখিয়া 
কৌতুকময় বাক্য-তঙ্গিতে তীহাদিগকে মোহিত করিবার 
অভিলাষে, এইরূপ বলিলেন ॥ ১৬ 

তাওপম্ম্য।--পূর্বেবে বলা হইয়াছে, অপ্রাক্ৃত ভগবুপদ 
পাইতে হইলে, রাজকর্ম্মচারীর ন্যায়, সাধককেও পদে পদে পরীক্ষা 
দিতে হয়| একবার বন্ত্রহরণে গোপীগণের পরীক্ষা হুইয়। 
গিয়াছে। গোপীগণ সে পরীক্ষায় উত্রীর্ণ হইতে পারেন নাই; 
সুতরাং ভগবদালিজনও লাভ করিতে পারেন নাই ; তাই আবার 
তাহাদের পরীক্ষা আরব্ধ হইতেছে ॥ ১৬ 



শ্রীকৃষ্ণরাসলীল!। ৫৭ 

ঞ্রীভগবানুবাচ ॥ 

স্বাগতং বে! মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ। 

ব্রজদ্যানাময়ং কচ্চিদৃব্রতাগমনকারণমৃ॥ ১৭ 

অন্থয়ঃ।--মহাভাগাঃ €( হে পরমভাগ্যবত্যঃ ) বঃ ( যুন্সাকং ) স্বাগতং? 

( স্থ-আগতং শুভাগমনং ৪) ঝঃ (যুক্মাকং) কিং প্রিয়ং ( অভিলধিতং ) 

করবাণি ? ( সাধয়ানি ?) ব্রজস্ত ( গোপাবাসস্ত ) কচ্চিৎ অনাসয়ং (অপি 

কুশলম্)? আগমনকারণং (অত্র যুক্সাকম্ আগতেঃ হেতুং ) ব্রত 

( কথয়ত ) ॥ ১৭ 

টীকা ।-_সর্বাঃ সসন্ত্রমমাগতা বিলোক্য দভয়মিবাহ ব্রজন্তেতি ॥ ১৭ 

অন্নুবাদি ।-হে ভাগ্যবতীগণ ! তোমাদের শুভাগমন ত? 

আমাকে তোমাদের কি প্রিয়কার্ধ্য করিতে হইবে? ব্রজের 

মঙ্গল ত? তোমাদের আগমনের হেতু কি তাহা বল ॥ ১৭ 

তাপঅ।--ইহাই ভগবানের পূর্বোক্ত বিলাসময় বাক্য- 

ভঙ্গি। তিনি নিজেই আহ্বান করিয়াছেন, আবার নিজেই 

তাহাদিগকে আগমনের হেতু জিগ্ঞাল! করিতেছেন ! ইহা কেবল 
রসিকতাময় কাব্যরস ॥ ১৭ 



দভ শ্রীকষ্ণরাসলীলা। 

রজন্যেষা ঘোররূপা৷ ঘোর-সত্ব-নিষেবিত। | 

প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সমধ্যমাঁঃ ॥ ১৮ 
স্পীশিীপসপিসটী ০ 

অন্থযয়ঃ।- এষা (ইয়ং) রজনী (রাত্রিঃ) ঘোররূপা (ঘোরং 

রূপং যন্তাঃ সা ভীমদর্শনা ) ঘোর-সব্নিষেবিতা (ঘোরৈঃ হিংশ্রৈঃ সতবৈঃ 

প্রাণিভিঃ নিষেবিতা ) সুমধ্যমাঃ (লুন্দরঃ মধ্যম: দেহভাগঃ যাসাং তাঃ হে 

তন্ুমধ্যাঃ) স্ত্রীভিঃ (অবলাভিঃ) ইহ ( অত্র বনে) ন স্থেয়ম্(ন 

বণ্তিতব)ম্ ) ৷ ব্রজং( গোপাবাসং ) প্রতিষাত (প্রতিগচ্ছত )॥১৮ 

টীক1__লজ্জয়। মন্দহসিতমালক্ষ্যাহ রজন্যেষ! ইতি ॥ ১৮ 

অন্মুলাদ্ ।--এখন রাত্রিকাল, অতি ভয়ঙ্কর সময় ; হিংশ্র 

অন্তরগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে । হে স্ুন্দরীগণ ! এ সময়ে 

স্্রীজাতির এখানে অবস্থান করা উচিত নয়। অতএব ব্রজে 

ফিরিয়া যাও ॥ ১৮ 
সপ 

তাশুপম্ঘঠ।-_তগবতপ্রেমের পরীক্ষা আরম্ত হইল। কাহা- 
কেও কোন বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিতে হইলে, ভয় প্রদর্শন 

করিতে হয়। প্রধান ভয় তিন প্রকার, প্রাণভয়, লোকভয় 

ও ধর্ম্মভয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের একাস্তিক প্রেম 

পরীক্ষ। করিবার নিমিত্ত প্রথমে প্রাণভয় দেখাইলেন। তিনি 

বলিলেন,-_-এখন রাত্রিকাল, এবং এই বনে ব্যাত্্র-ভল্লুকাদি হিংস্র 

অন্ত সকল চারিদিকে বিচরণ করিতেছে; , তোমরাও স্ত্ীজাতি 
সহজেই অবল। ; অবল! মহিলাদিগের এমন সময়ে এমন স্থানে 



প্রীকষ্ণরাসলীল। ৭৭ 

অবস্থান করা উচিত নয়। এখানে থাকিলে নিশ্চয়ই 

তোমাদের জীবন বিনষ্ট হইবে; অতএব গৃহে ফিরিয়! যাও, 
ফিরিয়া যাও । 

জীব যখন ভগবান্কে পাইবার জন্য আপন জীবনও উৎসর্গ 

করিতে প্রস্তুত হইবে, তখনই তাহাকে পাইবে । ভগবান্ পরীক্ষা 

করিতেছেন,_-গোগীগণ আমার জন্য আপন জীবনকেও তুচ্ছ ্ 

জ্ঞান করিতে পারে কিনা; ইহাদের প্রাণ বড়,*কি আমি 

বড়। প্রাকৃত প্রণয়ী নায়ক সন্মিলনকালে 'প্রণগ্িনী নায়িকার মন 

বুঝিবার জন্য এইরূপ ভয় প্রদর্শন পূর্বক পরিহাস করিয়! থাকে । 
আজ ব্বয়ং ভগবান্ নায়ক সাজিয়! প্রিয়তমা গোপীদ্দিগের সহিত 

ছলনাময় পরিহাস করিতেছেন ; এই পরিহাসের অন্তরেই ভক্তের 

প্রেম পরীক্ষিত হইতেছে । এ পরীক্ষা গোপীদিগের নয়; এ 
পরীক্ষা তোমার ও আমার,--এ পরীক্ষা সমস্ত ভক্তের,-সএ 

পরীক্ষা! জগণ্ জুড়িয়া নিখিল জীবের ; এ কথ! সাধক ও পাঠকের 
স্মরণ রাখা উচিত ॥১৮ 



ণ্৮ শ্রীকষণরাসলীলা ৷ 

মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা! ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ। 
বিচিন্বন্তি হৃপশ্যন্তে। ম| কৃচ্ং বন্ধুসাধ্বসমূ ॥ ১৯ 

অন্বয়ঃ ।--বঃ (যুদ্মাকং) মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ ভ্রার 

পতয়শ্চ অপত্াস্তঃ (অনবলোকয়স্তঃ) হি (নিশ্চিতং ) বিচিন্বস্তি ( মুগয়স্তি ) 

বন্ধুসাধবসং (স্বজনভীতিং ) ম! কঢ়ুম্ (ন উৎপাদয়ত )॥ ১৯ 

টীকা ।--কিঞ্চ মাতর ইতি। বিচিন্বস্তি মুগয়স্তি| বন্ধ,নাং সাধ্বসং ম 

কুঢং ম! কুরুতেত্যর্থঃ ॥ ১৯ 

অন্যুববাদ। তোমাদের মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাত1 ও পতি, 
গণ নিশ্চয়ই তোমাদিগকে না দেখিয়া অনুসন্ধান করিতেছেন; 
আত্মীয় স্বজনের ভয় উৎপাদন করিও না ॥১৯ 

তাশুপঅ$।২-আত্মীয় স্বজনের সন্তোষ সম্পাদন করা 

সকলেরই কর্তব্য ; বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির পক্ষে অতীব কর্তৃব্য। 

ভগবান গোপীদিগকে সেই ব্যবহারিক কর্তব্যভঙ্গের ভ্য 

দেখাইলেন। ইহাতেও ভগবানের পরীক্ষ1,--গোগীদিগের নিকট 
লৌকিক ব্যবহার বড়, কি আমি বড় ১৯ 



শ্রীক্ষষ্চরাসলীল!। ৭৯, 

দৃষ্টং বনং কুম্থমিতং রাঁকেশকররঞ্জিতমূ। 
যমুনানিললী লৈজত্তরুপল্লবশৌভিতমূ ॥ ২০ 

অন্বয়ঃ ।-_রাকেশকর-রঞ্জিতং (রাকেশঃ চন্দ্রঃ তস্ত করৈঃ কিরণৈঃ 

রঞ্রিতং বিভাসিতং)  যমুনানিললীলৈজত্বরুপল্লবশৌভিতং ( যমুনায়াঃ 

কালিন্দযাঃ সন্বদ্ধী ষঃ অনিলঃ তন্ত লীলা মন্দগতিঃ তয়। এজস্তঃ কম্পমানাঃ, 

তরূণাং পল্লবাঃ নবপত্রাণি তৈঃ শোভিতং বিভূষিতং) কুস্ুমিতং 

( পুষ্পিতং ) বনং (কাননং) দৃষ্টম (অবলোকিত্তম্$ অতোহধুন৷ ব্রন্ং 

গ্রতিযাত ইতি শেষঃ) ॥ ২০ 

পাস 

০ 

টাকা ।-_ঈষৎ প্রণয়কোপেন অন্যতো৷ বিলোকয়ন্তীঃ প্রত্যাহ__ 
ষ্টমিতি। রাকেশস্য পুর্ণচন্ত্রস্য করৈরঞ্জিতম্। যমুনাম্পশিনোহনিলস্য 
লীল! মন্দগতিতন্তয়। এজস্তঃ কম্পমানাস্তরূণাং পল্পবাস্তৈঃ শোভিতম্ ॥ ২৯ 

অন্যুবাদ।-যমুনাস্পর্শী মন্দমারুতে আন্দোলিত, তরু- 
পল্পবে সুশোভিত, চক্দরালোকে আলোকিত কুমন্মিত কানন 

নিরীক্ষণ কর! হইল ত; তবে আর কেন, এখন ব্রজে ফিরিয়! 

যাও ॥ ২০ 

তাওপম্ম$।- গোগীগণ শ্রীকৃষ্ণালিজনের লালসায় আনন্দে 

উন্মত্ত হইয়া আসিয়াঁছিলেন। ভগবান যখন প্রাণের ভয় 
দেখাইয়া ব্রজে ফিরিয়! যাইতে বলিলেন, তখন তাহার! বস্তাহতের 

ন্যায় স্তম্তিত হইয়া! রহিলেন। তখন পরীক্ষাকারী পরমেশ্বর 

কর্তব্য-ভঙ্গের ভয়, দেখাইয়। আবার গুহে যাইতে বলিলেন। 
গোপীগণ তাহার মনোভাৰ বুঝিতে না পারিয়া, হতাশচিতে 



৮০ শ্রীকষ্খরাসলীল! ৷ ৃ 

ইতন্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, প্রিয়তমের ' মুখের দিকে 

'চাহিতে পারিলেন না । রসরাজ শ্রীকৃঞ্ণ তাহা দেখিয়া! রসিকতার 

চূড়ান্ত দেখাইলেন। ইহ! পরীক্ষা নয়,--প্রণয়গর্ভ পরিহাসমাত্র। 
প্রণয়-নিবদ্ধ নায়ক-নায়িকার সম্মিলন-সময়ে একতর পক্ষের ইহা 

সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ইহা! শ্রীমস্তাগবতের কাব্যাংশ। যেমন 
জ্ঞানী অতন্নিরসনদ্বারা ভূতময় পদার্থের ভিতর দিয় ব্রহ্মস্থ 
অন্ুতব করিতে পারেন, সেইরূপ ভক্ত কাম্য কাব্যরসের আশ্রয়ে 

অপ্রাকৃত প্রেমরস আশ্বীদন করিতে সমর্থ । অতএব ইহা কাব্য 

রসের কথা হইলেও ভক্তের প্রেমপোষক । স্ুরসিক পাঠক 

অবশ্যই বুঝিবেন,__রসময় শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে মণ্াহত দেখিয়া 
প্রেমময় পরিহাসে স্থগুঢ় আশ্বাসও দ্িলেন। এ পরিহাস 
প্রাকৃত শুঙ্গার-রসের পরিপোষক এবং অপ্রাকৃত ভগবশপ্রেমের 
পরিবদ্ধক। গোগীগণ যে, তাহা বুঝিতেছেন না এমন নয়; 

তবে, প্রত্যাখ্যানের ম্যায় প্রতীয়মান পরিহাসও তাহাদ্বের ভাল 

লাগিতেছে না; তাই মর্মাহত হইতেছেন। ইহাও প্রগাঢ 

প্রেমের স্বাভাবিক ধণ্ম ॥ ২০ | 



শ্রীকষ্চরাসলীল। । ৯৮১. 

তদ্যাত মা চিরং ধোষং শুশ্রাষধ্বং পতীন্ সতীঃ। 

ক্রন্দস্তি বৎস! বালাশ্চ তান্ পায়য়ত ছুহত ॥ ২১ 

অনন্ন্মঃ 1সতীঃ (হে সত্যঃ সংস্বভাবাঃ ) তত ( তন্মাৎ১ 

চিরং ( অচিরাদেব ) ঘোষং (ব্রজং) যাত (গচ্ছত)। পতীন্ 

বস্বািনঃ) শুশ্রাধধবম্ ( সেবধবম্) ; বংসাঃ €( গোশাবকাঃ ) বালাশ্চ 

শশবশ্চ) ক্রনদস্তি (রলন্তি); তান্ (বালান্ বংসাংস্চ) পায় 
ত ( দোহয়ত ) ॥ ২১ 

* 
শা ীসিশিট শিপ পিাসাপপীিপীশিি 

টীকা ।--সতীঃ হে সত্যঃ ॥ ২১ 

অন্যুল্াদ্ অতএব হে সাধ্বীগণ ! তোমরা অতি সত্বর 

জে ফিরিয়। যাও। নিজ নিজ পতির সেবা কর। গোবতস ও 

শুগণ রোদন করিতেছে, গুহে গিয়া গাভী দোহন কর এবং 

শুদিগকে দুগ্ধ পান করাও ॥ ২১ 
রর সস 

তাশপর্ষ্য।-ইহাও পরিহাস-মুলক গ্লেষাত্বাক আশ্বীস- 

ক্য; পরীক্ষার অভিপ্রায়ও ইহার মধ্যে রহিয়াছে । ইহাতে 

বালকদিগকে ছুগ্ধপান করাইবার কথা আছে, তাহ 

তপুন্ত প্রভৃতির কথা,__-ঠর্ভজাত সন্তানের কথ! নহে। পূর্বের 
লা হইয়াছে, যে সকল গোপী ভগবানের আহ্বানে রাসম্থলে 

যাছিলেন, তীহাদের সন্তান সন্ভতি ছিল না; থাকিবার কথাও 

| কারণ স্বামিসহবাস ভিন্ন সন্তান হয় না; তাহাদের স্থামি- 
হবাস হয় নাই। তাহারা নিজ নিজ স্বামীকে স্বামী বলিয়াই মনে 

ঙ 



৮২ শ্রীকঞ্চরাসলীল|। 

করিতেন না,--সহবঁসের কথাত অনেক দুরে । এ সরল. গো 
দিগের পতিগণ সময়ে সময়ে বড়ই জ্রমে পতিত হুইতেন 

তাহার এক একবার আপন আপন পত্বীদিগকে কৃষ্জনমী 

অবস্থান করিতে দেখিয়া, ক্রোধে অধীর হইতেন, আবার তখন 

নিজ নিল পত্ীদিগকে গৃহকার্য্ে ব্যাপৃত! দেখিয়া বিশ্মিত হছইতেন 
স্থতরাং বুঝিতে হুইবে,-শ্রীন্দাবনে ছুই প্রকার. গোপবা। 

ছিলেন; মারিকী এবং নিত্যচি্ময়ী। ছুই দলেই সর্ববাং 

সমরূপা ; সুতরাং গোপদিগের ভ্রম হইত। তন্মধ্যে 

দ্রিগের সঙ্গেই গোপদিগের সহবাঁস হইত; চিম্ময়ীগণ 

লইয়াই থাকিতেন। পরে এ বিষয় আরও পরিষ্কার করি 

বল! হইবে। যখন মহারাজ পরীক্ষিৎ সমস্ত রাসল 

শ্রবণ করিয়া আপন সংশয়-নিরাসের নিমিত্ত জি 

করিবেন, তখন তদুত্তরে শুকদেব ধেরূপে তাহাকে 

নিরত্ত করিবেন ; আমরাও সেই অবসরে সুযোগ পাইয়া গু 

বাক্যেরই বিস্তৃত ব্যাখ্যার অনুরোধে যথাসাধ্য ইহ! আলো 

করিবার চেষ্টা করিব। বিষয় বড়ই ছুরূহ; সজ্জনগ 

সন্তুষ্ট করিতে পারিব কিনা, সন্দেহ। তবে, তন্বকথ| বু 

হইলে, মুলে কিঞ্চিৎ বিশ্বাসের প্রয়োজন ॥ ২১ 



প্রন্ষঞ্ণরাসলীলা । ৮৩ 

অথব! মদভিস্সেহাদ্ভবত্যে। যন্ত্রিতাশয়াঃ | 

আগতা৷ হ্যপপন্নং তৎ প্রীয়ান্তে মম জন্তবঃ ॥২২ 

অশ্স্ত্রঃ ।--অথবা (পক্ষান্তরে ) ভবত্াঃ (যুয়ং ) মদভিন্েহাৎ 

(যি অভিন্নেহঃ পরমগ্রীতিঃ তক্মাৎ) যস্ত্রিতাশয়াঃ (.যন্্রিতঃ বশীকৃতঃ 

শয়ঃ চিত্ত বাসাং তাঃ) আগতাঃ (আয়াতাঃ) হি (নিশ্চিতং ) তৎ 

সাগমনম্ ) উপপন্নং (যুক্তং )) অন্তবঃ (গ্রাণিনঃ ) মম (মহংন প্রীযস্তে 

প্ীতাঃ ভবস্তি )॥ ২২ | 

টাক|।-__সংরসতক্ষুতিতৃ্টাঃ প্রত্যাহ_-অথবেতি। বস্্িতাশরাঃ 
|কতচিত্তাঃ। উপগপন্নং যুকম্। মম মহাম্। সর্বে প্রাণিনঃ জয়কে 
তা ভবস্তি ॥ ২২ 

অনুবাদ ।-_অথবা যদি আমার প্রতি অনুরাগে আকৃষ্ট 
য়। আঙিয়৷ থাক, ভালই করিয়াছ, সন্দেহ নাই ; কেন না জীৰ- 

ত্রই আমার প্রতি প্রীতি করিয়। থাকে ॥ ২২ 

তাপ 11--এই বাক্যের বহির্ভাগে যদিও আশ্বাসের 

ভাস রহিয়াছে, তথাপি সাধারণ জীবের ব্যবহার দৃষ্টাস্তে গোপী- 

গের আগমন অনুমোদন, করিয়া, তাহাদের অভিমান-বহিত 

ধূযমান করিয়। দিলেন ॥ ২২ 



৪৮৪ ্রীকষচরাসলীল!। 

ভর্তঃ শুশ্রাষণং স্ত্রীণাং পরে। ধর্ম হামায়য়া। 
তদ্বন্নাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাঞ্চানুপোষণম্। 

দুঃগীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোৌহপি বা। 
' পৃতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যে! লোকেপ্ন.ভিরপাতকী ॥২৩ 

অন্থস্তঃ।- কল্যাপ্যঃ (হে ভাগ্যবত্যঃ ) ছি ( নিশ্চিতং) স্ত্রী 

( নারীণাং) ভর্তঃ ( পত্যুঃ) ততন্ধনাংচ (তসা পত্যুঃ বন্ধ, 

আত্মীয়ানাংচ ) অমায়য়া ( অকপটেন ) শুশ্ষণং ( দেবনং) প্র 

( সন্তানানাম্ ) অনুপোষণঞ্চ (পালনঞ্চ ) পরঃ ( শ্রেষ্ঠ: ) 

( শান্ত্রোক্তবর্তব্যঃ)। 

লোকেপ্ন,ভিঃ ( এ্রহিকপারব্রিকনুখেচ্ছুতিঃ ) স্ত্রীভিঃ (নারী 

ছুঃশীলঃ (ছুঃ ছুষ্টং শীলং চরিতরং হস্ত তথাভূতঃ ) দুর্ভগঃ (ছঃ ুষ্টঃ ₹ 

ভাগাং যস্য তথাভৃতঃ ) বৃদ্ধঃ ( জরাগ্রন্তঃ) জড়ঃ ( কর্্মাসক্তঃ) 

( রোগগ্রস্তঃ ) অধনঃ (দরিদ্রঃ) অপিবা অপাতকী (ন বিদ্যতে পাড 

পতনহেতুঃ পাপবিশেষঃ অস্য ইতি অপাঁতকী ) পতিঃ (ম্বামী) ন হাত 
(ন ত্যক্তব্যঃ ) ॥ ২৩ ূ 

টীকা-_দৃ্টাদৃষ্টত-প্রদর্শনেন নিবর্তয়তি-ভর্ত রিত্যাদিক্সোকত্য়েণ। ২ 

অন্যুবাদ 1--হে কল্যাণীগণ! অকপটে নিজ নিজ পি 

' পতিবন্ধুদিগের সেবা এবং সন্তান সন্ততির প্রতিপালনই 
জাতির পরম ধণ্ম। 

যে সকল মহিলার এহিক ও পারত্রিক সুখের 
আছে, তাহাদের পতি হুশ্চরিত্র, ভুর্ভাগ্য, বৃদ্ধ, অসমর্থ, ্ 



অকৃষ্রাসলালা। ৮৫ 

চংব| দরিদ্র হইলেও, যদি পাঁতকী না হয়েন, তবে কোনোরূপেই 

রিত্যাজ্য নছেন ॥ ২৩ ূ 

তাুপম্বঠ।--ধন্্ম ভারতবর্ষীয় আর্ধ্যনারীর প্রাণাপেক্ষাও 
প্রয়তর এবং বিনয়, নঅ্রতা, লজ্জাশীলতা ও গৃহকার্যে অনুরাগ 

হাদের অযত্ুলভ্য স্বাভাবিক স্বর্গীয় ভূষণ। প্রেমপরাক্ষক 
গবান্ দেখিলেন,_-গোগীগণ তীহার জন্য প্রাণ পরিত্যাগ 

রিতেও পশ্চাত্পদ নহেন এবং রমণীভূষণ লজ্জাদিও প্ররিত্যাগ 
রিতে প্রস্তুত ; তাই এখন ধণ্মনাশের ও সদাচারত্যাগের ভয় 

দখাইয়া পরীক্ষ। করিতেছেন। পতি জীবিত থ।কিতে ভ্্ীজাতির 

হ্যা কোনও ধরন্মচরণের প্রয়োজন নাই; একমাত্র পতি- 

দবাতেই তাহাদের সকল ধর্ত্দের অনুষ্ঠান হইয়া যায় ; পক্ষান্তরে 
তিকে অনাদর করিয়া শত শত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাহা 
₹ফল। এইরূপ শাস্ত্রাতিপ্রায় দেখাইয়া ভগবান গোপীদ্দিগকে 

বৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন । ধাহার1 রাসলীলা শ্রবণ বা কীর্তন 

রিবেন, তাঁহাদের স্মরণ রাখ উচিত যে, ভগবান্ গোপীদ্দিগকে 
বৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন না। গোপীর! নিবৃত্ত হইবেন 
1, তাহা তিনি জানেন। ভক্তের অন্তঃকরণে ভগবত্প্রাপ্তির 

ব্যবহিত পূর্বে জীবে ও গরমাত্মায় যেরূপ অশব্দ আন্দোলন . 
ইয়া থাকে, ভগবান্ তাহাই লীল! করিয়া দেখাইতেছেন। 
বার ভক্তের অন্তরে অন্তর্ধ্যামীর সঙ্গে কতই বাদ প্রতিবাদ 

ইয়া! থাকে, তাহ সাধকেরই স্ুবিদিত ; আমরা তাহা বুঝিবার 

| বুঝাইবার অধিকারী*নছি ॥ ২৩ 



৮৬ জীকষ্য়াসলীলা । 

অন্বগ্যমযশস্যঞ্চ ফন্তু কৃচ্ছং ভয়াবহমৃ। 
জুগুপ্লিতঞ্চ সর্বত্র হোপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ ॥২৪ 
শ্রবণা দার্শনাদ্যানাম্ময়ি ভীবোইনুকীর্তনাৎ। :: 
ন তথা সঙ্গিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহাঁন্ ॥ - 

অহস্র ।-হি (নিশ্চিতং) কুক্িয়াঃ ( কুলবত্যাঃ নাধধযাঃ ) $গ 
. পত্যম্ ( পুরুষাস্তর-সঙগঃ ) অন্বপ্যম্ (স্ব্গপ্রতিকৃলম্) অযশস্যং ( যশোলো- 

পকরং ) 'ধন্ত (তুচ্ছ: ) রৃচ্ছং ( কষ্টসাধ্যং ) ভয়াবহ ( ভীতিজনকং| 

সর্বত্র ছুগুপ্সিতম্ (দ্বদেশপরদেশয়োঃ নিন্দিতম্ )॥২৪ 

টাকা ।_ফন্ত তুচ্ছম্। কৃচ্ছ্ং ছুঃখসম্পাদকম্। ওপপত্যাং জারসৌখ্যম্॥ ২ 

বন্যা ।--দেখ, কুলনারীর উপপতি-সংসর্গ অতি তুচ্ছ, 

অথচ ক্সাধ্য ও ভয়াবহ; উপপতি-সঙগ করিলে কুল-নারীর 

ূ্ববকীন্তি বিলুপ্ত হয়, দেশে বিদেশে নিন্দার সীম। থাকে না এব 

পরজন্মে স্বর্গলাভও হয় ন! ॥২৪ | 

ভাঙপর্ষ্য ইহা কি এহিক, কি পারস্তিক, সকল প্রকার 
ভয় প্রদর্শনের লারোপসংহার ॥ ২৪ 

টীকা ।-_কিঞ্চ শ্রবণাদিতি। 

অন্থয়ঃ ।--অবণাৎ দর্শনাৎ ধ্যানাৎ অনুকীর্তনাৎ মনি [ থা ] ভাব 

( অনুরাগ: ) [ তবতি ] সন্বিকর্ষেণ ( সামীপ্যেন ) তথা ন [ভবতি] ; তত 

€তন্নাৎ) গৃছান্ : ্বস্বভবনানি ) প্রতিষাত ( প্রতিগচ্ছত ॥ 

অন্তুবাদ ।- শ্রবণে, দর্শনে, ধ্যানে ও কীর্তনে জিন 
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তি যেরূপ অনুরাগ জন্মে, আমার নিকটে খাকিলে সেরূপ 
য় ন1) অতএব গৃহে ফিরিয়া যাও ॥ 

তাগুপম্ঘ)।-ইহ! প্রাকৃত শৃঙ্জার রস এবং অপ্রাকৃত 
ধুর রস উভয়েরই পরিচায়ক | প্রাকৃত নায়িকা প্রথমে 
য়কের রূপগুণের কথা শ্রবণ করিয়া, অনুরক্তচিত্তে অনুসন্ধান 

বর্বক দর্শন পায়; কিন্তু যতদিন সঙ্গলাভ না হয়, ততদিন 

রস্তর তাহাকেই চিন্তা করে এবং তৎসম্বন্ধীয় কথারই আালো- 

না করিতে থাকে । ইহাকেই পুর্ববরাগ বলে। 

অপ্রাকৃত মধুর রসেও ভক্তের এইরূপ পূর্ববরাগ হইয়া 
কে। প্রথমে গুরুমুখে ভগবানের রূপ ও গুণের কথ! শ্রবণ, 

২পরে যথাশ্রুত রূপের স্ত্তি বা প্রাতীতিক দর্শন, ভগপরে 

বিষ্টচিত্তে নিরন্তর সেই রূপের ধ্যান এবং ততুপরে ভগবত- 

থাতেই কালযাপন। নৈঠিক ভক্তমাত্রেরই এইরূপে ভগবদমু- 
গ বদ্ধমূল হইয়! থাকে ; সে অনুরাগ কখনও বিচলিত হয় না 

বং এরূপ অবিচলিত অনুরাগেই সাক্ষাৎ ভগবদদর্শন. হয় । 

গবান্ শ্রীকৃ্ণ সাধারণ ভক্তের ভাব দেখাইয়া, গোপীদ্িগকে 

বৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। এই শ্লোকের তঙ্গি দেখিয়া 
নে হয়,--তগবান্ গোপীর্দিগের নিকট কৌশলে আত্মপরিচয় 
লেন। তিনি বলিলেন,--যদদি তোমর! আমাকে ভগবান্ বলিয়া 
'্বসমর্পণ করিতে চাও, তবে গৃহে গিয়া আমার অদর্শন জম্ম 
তর-প্রাণে অনুক্ষণ রোদন কর; আমার সঙ্গন্থখ অপেক্ষা 

হাতে অধিকতর নুখলাভ করিবে। 
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আমরা ভগবানের সঙ্গও করি নাই এবং তীহার বিরহে প্রাণ 

খুলিয়া রোদনও করি নাই; সুতরাং ভগবগুসজ্গে কিরূপ স্থুখ এব 

ভগবদূ-বিচ্ছেদেই বা কিরূপ নুখ, তাহার কিছুই জানি না 

তবে কোনো কোনে! ভক্তের মুখে শুনিয়াছি,--ভগবানের 
জন্য রোদনেই অধিকতর আনন্দ হয়। তাহা হুইলে, ভগব 
ঠিকই বলিয়াছেন। ঠিকৃই বলিয়াছেন ৰটে, কিন্তু যাহারা সেই 
অপ্রাকৃতত আনন্দ বিগ্রহ ন্বচক্ষুতে নিরীক্ষণ করিয়াছে, তাহাদের 

পক্ষে নহে। 

রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদ্দিগকে স্ব-সমীপে সমাগত দেখিয়) 

পরীক্ষার্থ পরিহাসময় যে সকল বাক্যাবলি বলিয়াছেন ; মহ 

কৃষ্ণ-দ্পায়ন দশটি শ্লোকে সেই সকল কথা সংগ্রথিত করিয়া 

ছেন। নব্য বৈষ্ণব টীকাকারগণ এ দশটি শ্লোকের ব্যাখ্যা 
অপ্গাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্যেক শ্লোক 

নিবারণ ও অনুমোদন উভয় পক্ষই ব্যাখ্যা! করায় অতি সুন্দর 

হ্থসংগতও হইয়াছে। কিন্তু গ্রস্থকারের সেরূপ অভিগ্রা! 

বলিয়া আমাদের মনে হয় না। বৈষ্ণব টীকাকারগরণ, রসিকো 
শিরোমণি ও ভাবুকের চূড়ামণি ; তাহারা অচিস্ত্যচিত্ত ভগবানের 

মনের ভাব বাহির করিয়াছেন । ভগ্কন্ গোপীর্দিগকে নানা 

নিবারণ করিলেও তাহার অন্তরে যে গোগীদ্দিগের আগম। 

অনুমোদিত হুইয়াছিল, তাহা! রসিক ও ভাবুক মাত্রেই অমুমাঃ 

করিতে পারেন। মহধি বেদব্যাস এই দশটি শ্লোকে অনাধার 
কাবারস প্রকাশ করিয়াও গুঢ় ভাবে কেমন সাধকের সাধ 
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পরীক্ষা রক্ষ! করিয়াছেন ; সাধক পাঠকগণ তাহা! বুঝিয়! লইবেন। 
প্রণয়ী প্রাকৃত নায়কও এইরূপ অবসরে এইরূপ পরিহাসে 

সন্েতন্থ! নাগ্নিকাকে এইরূপেই পরীক্ষা করিয়া থাকে । এইরূপ 

পরিহাসময় প্রাকৃত প্রণয় পরীক্ষা! অবলম্বন করিয়াই ভগবত-কৃত 

অপ্রাকৃত প্রেম-পরীক্ষা বুঝিয়। লইতে হইবে । সকল প্রকার 

শিক্ষাতেই, প্রথমে নকল অবলম্বন করিয়৷ আসলে পৌছিতে হয়। 
কিন্তু নকলকে আসল মনে করিলেই সর্ববনাশ। অতএক রাসলীলা- 

পাঠক! প্রান্কৃত নায়ক নায়িকার অন্থান্াংশ পরিত্যাগ করিয়া, 
কেবল প্রণয়াংশ গ্রহণ করিলেই রাসলীলার রসাম্বাদ পাইবেন, 

পরিণামে পরমানন্দের অধিকারী হইবেন। সর্ববলোক-হিতৈষী 
মহষি সেই জগ্তই-_ছুর্বেবোধ বিষয়টিকে স্থুখবোধ করিবার 
জন্যই--তুর্গম পথ ন্থুগম করিবার জন্যই--অশাস্তি-সম্তপ্ত 

ংসারীকে চিরশান্তি প্রদান করিবার জগ্যই ভগবদিচ্ছায় 

অপ্রাকৃত রাসলীলার উপরিভাগ প্রাকৃত কাব্যরসে আগ্লীত 
করিয়। রাখিয়াছেন। বদি ভগবদনুরাগ বুঝিতে হয়, তবে 
জগতের ভাব দেখিয়াই বুঝিতে হইবে । সেই জন্যই পরম 

কারুণিক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, স্বয়ং সচ্চিদানন্দ হইয়াও জগতের 
ভাব অনুকরণ করিয়! "স্বভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন। আমাদের 

নিতান্ত হুর্ভাগ্য, তাই সতস্বরূপের সদভিপ্রায়ও অসদ্ভাবে লইতে 

চাই। ভগবানের এই ভাবটি অতি পবিত্র ও মঙ্গল, আমাদের 
হয়ই নরক ॥ 



৯*.. শ্রীকফরাসলীলা । 

প্রীশুক উবাচ ॥ ূ 

ইতি বিপ্রিয়মাকর্ণ্য গোপ্যো গোবিন্দভাধিতম, | 

বিষণ ভগ্রসন্থল্লাশ্চিন্তামাপুছু রতায়াম্ ॥ ২৫ 

অন্থয়ঃ।-_গোপ্যঃ ইতি (ঈদৃশং) বিপ্রিয়ং (অনভীষ্টং) গোবিন্দভা(ষতম্ 

(শ্রীষ্চবাক্যম্) আকর্ণ্য (শ্রত্ব। ) ভগ্রসংকল্লাঃ ( ভগ্নঃ সংকলপঃ যাসাং তাঃ 
নষ্টমনোরথা: ) বিষষ্নাঃ (ছঃখিতাঃ সত্যঃ) ছুরত্যয়াং ( ছুরস্তাং) চিন্তাম্ 

আপুঃ( প্রাপ্তবত্যঃ ) ॥ ২৫ 

অন্যব্বাদদ ।__শ্রীগোবিন্দের মুখে এইরূপ অশ্রিয় বাক্য 

শ্রবণে গোপীগণ ভগ্রমনোরথ ও বিষণ্ন হইলেন এবং তাহাদের 

চিন্তার সীমা! রহিল না ॥ ২৫ 

সচাতপ্র্ম্য ।-_প্রণয়ী নায়কের নিকট আশ্বস্ত হইয়া তীহারই 

মুখে মন্মতেদী প্রত্যাখ্যান-বাণী শ্রবণ করিলে, প্রণয়-নিবন্ধা 

নায়িকার যে রূপ চিন্তা হইয়া থাকে, প্রাণাদপি প্রিফতম পরমাত্মার 

মুখে জপ্রিয় কথা শুনিয়া গোপীদিগেরও তাহাই হইল; প্রেমিক 

পাঠক সাধন-মার্গের সঙ্গে মিলাইয়। লইবেন ॥ ২৫ 
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কৃত্বা মুখান্যব শুচঃ শ্বসনেন শুষ্যাদ, 

বিশ্বাধরাঁণি চরণেন ভূবং লিখস্ত্যঃ | 

অজৈরুপাত্তমসিভিঃ কুচকুঙ্ক,মানি ৬২ 

তন্ু্জন্ত্য উরুদুঃখভরাঃ ন্ম ভৃষফীম্ ॥ ২৬ 

অন্থয়ঃ ।--উরুহুঃখভগ্রাঃ ( উরুঃ মহান্ হঃখভরো! যাসাং তাঃ গোপ্যঃ )' 

ঈচ; (শোকাৎ) শ্ববনেন (দীর্ঘোষ্চনিংশ্বসিতেন ) শুধাদ্বিস্বাধরাণি 

শ্ধ্যস্ত: নীরসতাং গচ্ছন্তঃ বিশ্ববং লোহিতাঃ অধরা: যেষু তানি ) মুখানি 
 বদনানি ) অব (অবাঞ্চি) কৃত্বা (অবনমধ্য ) চরণেন ( পদানুষ্ঠেন) 

বং (ভৃমিং) লিখস্ত্যঃ (খনজ্ত্যঃ) উপাত্তমসিভিঃ ( উপাত্বা গৃহীতা 

সিং. কজ্জলং খৈঃ তাদুশৈঃ) অজৈঃ ( নযনজলৈঃ) কুচবুকুমানি 
স্তনস্বকুঙ্কমানি ) মৃ্ত্তযঃ ( ক্ষালয়ন্তাঃ) তৃষ্ণীং তন্থু্ম (মৌনং 

স্থিতাঃ ॥ ২৬ 
পেপসি পাশপাশি ভাপ 

টীকা11- চিন্তাপ্রাপ্ডানাং স্থিতিমাহ কৃত্বেতি। শুচঃ শোকাদুদাগতেন 
শসনেন শুধ্যন্তে! বিশ্বফলসদৃশা! অধর! যেধু মুখেযু তানি অব অবাঞ্ছি কতা, 
তথ! চরণানুগ্ঠেন ভুবং মহীং লিখস্ত্যঃ, তথা গৃহীতকজ্জলৈরশ্রুভিঃ কুচকুসক- 
মানি ক্ষালয়ন্ত্যঃ তুষ্কীং স্থিতাঃ যত উর্দু £খস্য ভরে! ভারে! যাষাং তাঃ॥.২৬ 

অস্নুবাদ।--শোকসন্তপ্ত নিশ্বাসে ছুঃখতরাক্রাস্ত গোপী- 
দিগের বিশ্বাধর নীরস হুইয়। আসিল, এবং অর্ধীনাক্ত অশ্রধারায় 

কুচকুক্কুম বিধৌত হইয়া! গেল। তাহারা মৌনভাবে অধোবদনে 

পদানুষ্টের নখঘ্বারা ভূমি বিলেখন করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ 

তাগুপহ্য4।--এই শ্লোকটি কেবল অনীম শোকসন্তপ্ত 



৯২ শ্রীকষ্খরাসলীলা ৷ 

'অবলাগণের, তশুকালোচিত চিত্রাঙ্ছণ মাত্র। মহর্ষি সংস্কৃত 
ভাষায় যেরূপ গোগীচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, ভাষাম্তরে তাহার 

আভাস দেওয়া চুক্ধর। আর ভগবগুকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত 

না হইলে, গোপীদ্দিগের তণুকালীন মনোভাব ব্যক্ত করাও 

অলভ্তভব। এইরূপ অবস্থা] হইলেই ভগবতপ্রেমের পরিপাক 

হয়। ভগবশুপ্রাপ্তির প্রতিকূল বাক্য শুনিলে, আরূঢ ভক্তের 
এইরূপ অবস্থাই হইয়া থাকে । সংদারসর্ববন্থ মমুষ্যের অর্থ-লালসা 

যেরূপ, ওঁদরিকের মিষ্টান্ন-লালস ষেরূপ এবং ইন্দ্রিয়-পরায়ণ 
কামিনীর পুরুষাস্তর লালসা যেরূপ, আরূঢু ভক্তের ভগবত" 

সঙ্গ-লালসাও সেইরূপ বা ততোধিক উত্কট; অতএব সংসারী 

মানব, ওঁদরিক ব/ক্তি ও কামুকী কামিনীর নিজ নিজ অভী- 

সিদ্ধির প্রতিকূল বাক্য শুনিলে যেরূপ অবস্থা হয়, ভগবৎ-প্রাণ্ডির 
প্রতিকূল বাক্যে তক্তেরও ঠিক সেইরূপ বা ততোঁধিক্ম ছুরবস্থা 
'হইয়া থাকে। অন্তরে এই ভাব রাখিষ্া রাঁসলীল! শ্রবণ ব! 

কীর্তন করিতে হইবে । আমর! ঘোর সংসারী, অর্থ প্রাপ্তির 

প্রতিবন্ধে আমাদের েরূপ মর্মান্তিক চিন্ত! হইয়া! থাকে, ভগবত" 

প্রত্যাখ্যানে গোপীদিগের তাহার শতগুণ অধিক হইয়াছিল। 
ইহার পরে ভগবান্ নিজেই ঠিক এই কথ! বলিবেন ॥ ২৬ 

চনহ | উর টিতসতী 



শ্রীকষ্/রাসলীল!। ৪৩, 

প্রেষ্ঠং প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমাণং 
কৃষ্ণং তদর্ঘবিনিবিতসর্ধ্বকামাঃ | 

নেত্রে বিশ্বজ্য রুদিতৌপহতে স্ম কিঞ্চিৎ- 

রস্তগদ্গদগিরোহক্রবতানুরক্তাঃ ॥ ২৭ 
টিটি রি র87575865555588 রি 

অন্থয় 1-“অনুরক্তাঃ (অত্যাসক্তাঃ) তদর্থবিনিবর্তিতসর্বকামাঃ (তদর্থ- 

রষ্ধার্থং বিনিবর্তিতঃ বিশেষেণ নিবন্তিতঃ পরিত্যক্তঃ সর্ক্ে কামাঃ ভোগ- 
বাসনা যাভিঃ তাঃ গোপ্যঃ ) রুর্দিতোপহতে ( রুদিতেন রোদনজনিতাশ্রণা 

উপহৃতে আচ্ছন্ন ) নেত্রে (নয়নে । বিমৃজ্য ( অবমৃয্য ) কিঞ্চিৎসংরম্ত- 

গরগদগিরঃ (কিঞিসংরস্তেণ কোঁপাবেশেন গদগদাঃ অঞ্পষ্টাঃ গিরঃ 
বাক্যানি যাসাং তথাভূতাঃ সত্যঃ) প্রিয়েতরমিব (অপ্রিয়মিব) প্রতিভাষমাণং 
( বদস্তং ) কৃষ্ণম্ অক্রবত স্ম (অবদন্ ) | ২৭ 
টি 

টীকা ।-__কিঞ্চ, প্রেমিতি। কিঞ্চিংসংরস্তেণ কোপাবেশেন গাগদা 
গিরো যাসাং তাঃ। অক্রবত ন্ম অক্রবন্। সংরস্তে কারণং প্রেষ্টমিত্যাদি। 

প্রিয়েরমিব প্রতিভাষমাণং প্রত্যাচক্ষাণম্ ॥ ২৭ 

অঅন্যুবাঁদ ।-পরে কষ্থানুরক্ত গোগীগণ অশ্রভরাক্রাস্ত 

নয়নকমল মার্জন করিলেন এবং ধাহার নিমিত্ত সমস্ত ভোগ- 

বাসন৷ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই পরম প্রিয়তম কৃষ্ণের মুখেই 
দারুণ অপ্পিয়ের স্থায় বাক্য শ্রবণ করিয়', কিঞ্চিৎ কোপাবেশে 

গদ্গদ বাক্যে বলিতে আরস্ত করিলেন ॥ ২৭ 

তাপ? »-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের প্রেম-পরাক্ষার্থ 
নিবারণচ্ছলে যে সকল কথ! বলিয়াছিলেন, তাহা আপাততঃ তি 



৯৪ শ্ীকষ্করাসলীলা ৷ 

মাত্র দারুণ অপ্রিয় হইলেও, মেখান্তরিত পূর্ণচন্দ্রের অনভিস্পউ 
আলোকের ন্যায় যেন তাহার অস্তরে অন্তরে আশ্বাসময় পরিহাসের 

স্পট আভাস প্রকাশ পাইয়াছে। গ্লোগীগণ যে, তাহ 
কথঞ্চিত বুবিয়াছিলেন, তাহাও শুকদেবের এই বাক্যেই সুচিত 
হুইয়াছে। শুকদেব বলিয়াছেন--“প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমাণম্» 

জর্থাৎ “কৃষ্ণকে অপ্রিয়ের হ্যায় কথা বলিতে দেখিয়া ।” ইছাতেই 

বুবিতে পার! যায় যে, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাখ্যান-বাক্য 

অপ্রিয় মনে করেন নাই,_-অপ্রিয়ের ম্যায় মনে করিয়াছিলেন। 

আবার শুকদেব গোগীদিগের বিশেষণ দিলেন,-_-“কিঞিংগুসংরস্ত- 

গদ্গদগিরঃ” অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাখ্যান-বাক্যে গোপীদিগের 

কিঞ্চিত কোপ হইয়াছিল,__-অত্যধিক কোপ হয় নাই। যদি 

গোগীগণ কৃষ্ণের অন্তর্গত আশ্বসগর্ভ পরিহাস অবগত না হইতেন, 

তবে তাহারা তাহার বাক্য সম্পূর্ণই অপ্রিয় বলিয়! মনে করিতেন 
এবং তাহার উপর অত্যধিক রুষ্ট হইয়! চলিয়! যাইতেন। 

চিৎ ও জড়ে মিলিত হইয়া এই অখিল জগত স্যষ্ট হুইয়াছে; 

অতএব জগতের কিয়দংশ চিত ও কিয়দংশ জড় । চিজ্জড়াতুক 

ব্যক্তি-বিশেষের সহিত ব্যক্তি-বিশেষের 'সংযোগ না থাকিলেও 

ক্মখিলব্যাপী চিতের সহিত ব্যক্তিগতচিতের এবং অখিলগত জড়ের 

সহিত ব্যক্তিগত জড়ের নিত্যসংষোগ আছেই আছে। যেমন 

অনন্ত-বিসারিত আকাশের কিয়দংশ প্রাচীর-বেস্টিত হইলেই 
সেই প্রাচীরান্তগ্গত আকাশই গৃহনামে অভিহিত হয়। অবনী- 
তর্কে উত্তম, অধ্যম ও অধম প্রভৃতি যত প্রকার ও বত-সংখ্যক 



শ্ীকষষঝরাস্নীল । (৯৫ 

গৃহ আছে, সকল গৃহেরই প্রাচীরে প্রাচীরে পরস্পর সংযোগ না 
থাকিলেও জড়ম্বরূপে সংযোগ আছে এবং প্রাচীরাস্তর্গত. সকল 

আকাশের সহিত পরস্পর সংযোগ আছেই। সেইরূপ নিখির- 

ব্যাপী অনন্ত চৈতম্যের কিয়দংশ ভূতময় দেহবেছ্টিত হুইলেই 
এ দোস্তর্গত চৈতন্যই “জীব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। 

এক দেহরূপ ব্যক্তি-বিশেষের সহিত অপর দেহরপ ব্যক্ধি- 

বিশেষের সম্বন্ধ ন। থাকিলেও জড়ম্বরূপে সকলের সহিত 

মকলেরই সংযোগ আছে এবং সকল দেহেরই অন্তর্গত চৈতনম্যের 
সছিত পরস্পর সংযোগ আছেই জাছে। সেই জন্যই এক 

জনের ছুঃখে অপরের দুঃখ হয়, এবং এক জনের আনন্দে 

অপরের আনন্দ হয়; একজনকে রে'দন করিতে দেখিলে, 

অপরের অশ্রপাত হয় এবং একজনকে হাস্য করিতে দেখিলে, 

অপরের হাস্য আসিয়াই থাকে । অনেকের অন্থের দুঃখে ছুঃখ 

এবং অন্যের আনন্দে আনন্দ দেখিতে পাওয়া যায় ন1 ইহাও 

সত্য। যাহার্দের, পশ্বাদির ন্যায় দেহাভিমানের আবরণ 

অত্যন্ত ঘনীভূত, তাহাদের চিভে চিতে সংযষোগও সমাচ্ছন্ন। 
যেমন অনন্ত আকাশের কিয়দংশ সূন্সম বস্ত্রাবৃত হইলে, তাহার 

সহিত বহিরাকাশের এবং অসংখ্য গৃহাকাশের সংযোগ বুঝিতে 
পার! যায়; কিন্ত আকাশাংশ ইঞ্টক-নিশ্মিত নিশ্ছিদ্র প্রাচীর- 

বেষ্টিত হইলে, এ আকাশাংশের সহিত বহিরাকাশের বা! অন্যান্য 
গৃহাকাশের সংযোগ অবরুদ্ধ হইয়। যায়; অথচ অন্তরে অন্তরে 

অদৃশ্য সংযোগ থাকে; কিন্ত সংযোগের ক্রিয়া হয় না। সেইরূপ 



৯৬  শ্রীকষ্করাসলীল। | 

সমস্ত জীবেরই চিদংশে পরস্পর সংযোগ থাকিলেও দেহাভি- 

মানের বিরলত! ও গাঁঢ়তা অনুসারে চৈতহ্য-সংযোগের প্রকাশ 

ও অপ্রকাশ হইয়! থাকে । যাহার দেহাভিমান বিরল ও সুঙ্গম বা 

পাতঞ্লা, তাহারই চৈতগ্য সংযোগের ক্রিয়। হইয়া থাকে ; অর্থাৎ 

। অন্তের হাদয়ের ভাব তাহার হৃদয়ে অনুভূত হয়; আর যাহার 
দেহাঁভিমানের আবরণ অত্যন্ত গা--অর্থাৎ দেহ ও দৈহিক 
পদাথই যাহার সর্বস্ব, তাহার চৈতন্য সংযোগের ক্রিয়। হয় না। 

অর্থাশড অন্যের হৃদয়ের ভাব তাহার হৃদয়ে অনুভূত হয় না। 

ংসারে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া ধায়, ষাহার উপর যাহার অধিক 

স্সেহ, যাহার সহিত যাহার অধিক প্রণয় এবং যাহার প্রতি যাঙ্ার 
অধিক ভক্তি, তাহারাই পরস্পরের স্থুখ দুঃখ অধিক অনুভব করে৷ 

পিতা মাতা পুত্রের, পতিব্রতা পত্বী পতির এবং সৎশিষ্য গুরুর 

হদয় বুঝিতে পারে । তাহার কারণ, তাহাদের পরস্পরের মধ্য 

পৃথক্ ভাবের আবরণ নাই; স্থততরাং তাহাদের অন্তরে অস্তরে 
অর্থাৎ চৈতন্যে চৈতন্যে সংযোগের অন্তরায়ও ঘটে নাই । অতএব 

ষে যাহাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসে, সে যে তাহার অন্তরের 

কথা বুঝিতে পারে, ইহা স্থির । প্রিয়তম ব্যক্তি যদি প্রণয় 
পরীক্ষার্থ পরিহাসগর্ভ পরুষ বাক্যও বলে, বাক্য পরুষ হইলেও 

তদন্তর্গত নিগুঢ পরিহাস আপন! আপনিই প্রকাশ পায়। 

কৃষ্ণপ্রাণা গোগীগণ শ্রীকৃফেই প্রাণ মন অর্পণ করিয়াছিলেন 
শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ের সহিত আপন আপন হয় মিশাইয়! ছিলেন? 
তাই প্রিয়তমের অন্তঃ পরিহাস তাহাদের অবিদিত রহিল না এবং 



্ীকৃষ্ণরাসলীল!। ৯৭ 

সই জন্যই তাহারা রোষভ্তরে গৃছে প্রতিগমন না করিয়া, 

টপযুক্ত উত্তর দানে প্রস্তুত হইলেন। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের 
ন্তর্গত ভাব বুঝিয়াও প্রকাশ্য পরুযার্থ সহা করিতে না পারিয়া 

ঢাদিয়া ছিলেন। 

মহধি বেদব্যাস বেদান্ত-সূত্রে বলিয়াছেন-__“লোকবত্তু লীলা 
'কবল্যম্” অর্থাৎ পরক্রহ্ধ যে, ব্রহ্মাণ্ডের স্থষি করিয়া থাকেন, . 

চাহা তাঁহার লোকবণ লীলা অর্থাু খেলামাত্র । শাস্ত্রানুসারে 

দি স্থষ্িকার্ধ্য তাহার খেলাই হয়, তবে সুবুদ্ধি পাঠক বুঝিয়া 

[ইবেন, জগত সংসারে যাহার যাহ। কিছু বিপদ্, বিভীষিকা, বা 

কানে প্রকার অমঙ্গল ঘটে, তাহাও সেই লীলাময়ের পরিহাস- 

র্ভ পরীক্ষ। ব৷ খেলা । তিনি অনুক্ষণ আনন্দের আকর্ষণরূপ 

শীর গানে জীবগণকে আত্মদমীপে আহ্বান করিতেছেন--আবার 
নাপ্রকাঁর বাহা বিভীষিক| দেখাইয়া নিবারণও করিতেছেন,-. 
নার হাসিতেছেন। স্থুদারুণ বিভীষিকার ভিতরেও . তাহার 

সীম দয়॥ কুশলময় আশ্বাস এবং সুমধুর পরিহাস নিগৃঢ়তাবে 

হিয়াছেই। যে ব্যক্তি তাহার প্রদর্শিত কৃত্রিম বাহা বিভীষিকা 

শনে সাধন-পথে পশ্চাণ্পদ না হইয়া এবং তীহার অন্তনিহিত 
যা, আশ্বাস ও পরিহাসের ভাব অবগত ন! হইয়া, তাহাকে 

[াইবার জন্যই গোপীর ন্যায় দৃঢপদে দণ্ডায়মান থাকে, সেইই 
ধানন্দবিগ্রছের আলিলনলাভে সমর্থ হয়। এখন অবশ্যই বুঝিতে 
[রা যায়,---যে পরিহাসময় পরীক্ষা অনাদদিকাল হইতে অনস্ত 

সারে অনুক্ষণ হইতেছে ॥ ২৭ 
৭ 



৯৮ শ্ীকষ্চরাসলীল।। 

শ্রীথোপ্য উচুঃ ॥ 

মৈবং বিভোহ্থতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং 

সন্ত্যজ্য সর্বববিষয়ীংস্তব পাদমূলম্। 

ভক্তা ভজন্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজানম্মান্ 

দেবো বথাদিপুরুষে! ভজতে মুমুক্ষ,ন্ ॥ ২৮ 

অন্বয়ঃ ।--বিভো। ( হে সর্বসমর্থ ) ভবান্ ( অন্মতপ্রিয়তমঃ ) এ 

( ঈদৃশং) নৃশংসং (ক্র,রং বচনং) গদিতুং ( বক্তং) মা অহৃতি (ন যোগো 

তবতি )$ দুরবগ্রহ (হে দচ্ছন্দ ) যথা আদিপুরুষঃ € পরমেশ্বরঃ ) দেব 

( নারায়ণ? ) মুমুক্ষ,ন্ ( মুক্তিমিচ্ছ, ন্) ভজতে ( স্বীকরোতি ) [তথা] সর্ধ 

বিষয়ান্ (সর্বান্ ভোগান্) সংত্যজয (বিহায়) তব পাদমূলং ( চরণসমীপং 

ভক্তাঃ ( আশ্রিতাঃ) অক্মান্ (গোপীজনান্ ) ভজস্ব (শ্বীকুরু ) মাতা 

(ন প্রত্যাথ্যাভি ) ॥ ২৮ 
শী 

শা 

টীক। ।-_নৃশংসং [ক্র,রমূ। এরবগ্রহ খ্বচ্ছন্দ । তব পাঁদমুলং ভা 

সেবিতবতীরশ্মান্ ভজন্ব মা ত্যজেতি ॥ ২৮ 

অন্যাদ 1 গোপীগণ বলিলেন, বিভো! আমাদিগবে 

এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলা তোমার উচিত নয় ; হে ্চ্ছনদ পুরুষ 

আমর। এঁহিক পারভ্রিক সমস্ত তোগাভিলাষ পরিত্যাগ করিয় 

তোমার চরণ-সমীপে আশ্রয় লইয়াছি। অতএব যেমন আদর 

নারায়ণ মুমুক্ষু ব্যক্তিকে আত্মসাৎ করেন, সেইরূপ আমাদিগ 

গ্রহণ কর; পাঁরত্যাগ করিও না ॥ ২৮ 

তাঁশুপম্য 17 গোপীগণ প্রীকৃষ্ণকে” "বভে। 1” বি 



শ্ীকধ্রাসলালা। ' ৯৯ 

সম্বোধন করিলেন এবং বলিলেন,--“তোমার চরণসম।পে 

আশ্রয় লইয়াছি”। ইহা! ত ঈশ্বরোচত সম্বেধন এবং ঈশ্বরো- 

চিত বিজ্ঞাপন । অনুরক্তা কামিনীর প্রণয়ী পুরুষের প্রতি এরূপ 

সম্বোধন ও এবপ বিজ্ঞাপন সম্ভবে না। বরং অকারণে প্রত্যা- 

খ্যাতা পতিরত। পত্বীর পতির প্রতি কথঞ্চৎ সম্তুবে । গোপবালা- 
গণ শ্রীকৃষ্ণের পরিণীত| পত্বী নহেন,- তাহার! পরনারী। রঙস- 

শান্তামুসারে প্রণয়ী পুরুষের প্রতি প্রণয়িন' কামিনীর এরূপ 
উক্তিতে রসাভাস হয় ॥ তাহা কখনই সংগত নহে। অতএব 

বুঝিতে পারা যায় যে, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ তগবান্ 
বলিয়াই তাহার আশ্রয় লইতেছেন। সেই জন্য, পূর্বেব ভগবান্ 

যে সকল বিভীষিক! দেখাইয়াছিলেন, তাহার বিন্দুমাত্র স্পর্শ না 

করিয়া, কেবল পদাশ্রয় প্রার্থন৷ করিলেন। অতঙ্গিরসন দ্বারা 

ববেকাশ্রয়ে সমস্ত প্রাকৃত পদার্থে মিথ্যা জ্বান বা হইলে এবং 

মস্ত ইন্জরিয়স্খে তুচ্ছ জ্ঞান না হইলে, অপরোক্ষভাবে ব্রক্গানুভভূতি 

য় না ;__ ইহা! শ্রুতি ও বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত । গোপীগণ সবি- 
গ্রহ পরব্রহ্ম পাইবার বাসন! করিয়াছেন, তাই তাহারা বলিলেন__ 
'আমরা সর্বববিষয় পরিত্যাগ করিয়া তোমার চরণাশ্রয় লইয়াছি”। 

্াকৃত প্রণয়ী নায়কের প্রীতি প্রাকৃত প্রণয়িনী নায়িকার এরূপ 

মাত্মপরিচয় দেওয়! সম্ভুবে না; কেন না, যখন ইন্দ্রিয়-স্খের 

ম্ই নায়কের আশ্রয় লইতেছে, তখন সর্বববিষয় পরিত্যাগ 
করূপে হইল? বরং রতি-প্রার্থনাতেই ইন্দ্রিয়স্থখের চূড়ান্ত 
ার্থনা হইল। অতএব গোপাদিগের বাক্যে অত্যুচ্চ ঈশ্বরানু- 



১৬৩ শ্ীকষ্ঝরাসলীল! । 

রাগই প্রতিপন্ন হইতেছে । আবার গোপীগণ দৃষ্টান্ত দিলেন,-- 
“যেমন আদিদেব নারায়ণ মুমুক্ষু ব্যক্তিকে আত্মসাৎ করেন, 

সেইরূপ তুমি আমাদিগকে গ্রহণ কর।” পরপুরুষের নিকট 
ব্যভিচারিণী .কামিনীর ঘ্বণিত রতিংপ্রার্থনার কি এই দৃষীস্ত? 
অতএব দেখা যায়, সচ্চিদানন্দঘন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত নাগর 

সাজিয়া, গোগীদিগকে নিবারণ করিবার ছলে ব্যাঙ্গোক্তিতে যেরূপ 

রসিকতা বর্ণ করিলেন, ভগবত্প্রাণা গোপাজনা সে দিকেও 

গেলেন না,--তীহাদের লক্ষ্য শ্থিরই রহিল। ইহার ভিতরে 
প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা-সম্ন্ধীয় অশ্লীল ভাবের আশঙ্কা করিবার 

কোনও কারণ নাই। ইহ! অপরিবর্তৃনীয় অটল-অচল ঈশ্বরামুরাগ 

ভিন্ন আর কিছুই নয়। ইহার পরে গোপীদিগের ঈশ্বরামুরাণ 
. আরও অধিকতর প্রকটিত হইতেছে। সত্যশংসী মুনিবর গাঁ 
গোকুলে আগমনপূর্ববক ভগবানের নাম রাখিয়াছিলেন। এ 
সময়ে তিনি বাতুসল্যময় ব্রজরাজ নন্দের ন্গিকট এরূপ ভাবে 
ভগবানের পরিচয় দিয়াছিলেন, যাহাতে নন্দ ভগবানকে মানব 

পুত্রের গ্যায় নিজ পুত্র বলিয়া মনে করেন, অথচ তাহারই মধে 
ভগবত্ৃত্বও প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে । তিনি নানা কথার মধে 

বলিয়াছিলেন, “হে নন্দ! তোমার" এই পুত্রটি সর্ববসদগ 
নারায়ণের তুল্য হইবে । গোপীগণ তাহা পরম্পরায় শুনি 
ছিলেন ; সেই জন্যই ভগবান্কে বলিলেন, যেমন নারায়ণ মুমুগু 

ব্যক্তিকে গ্রহণ করেন, সেইক়ূপ তুমি আমাদিগকে গ্রহণ কর 
কারণ, তুমি নারায়ণের তুল্য গুগশালী ॥ ২৮ 



শ্রীকৃষ্করাসলীলা | ১৬১ 

ষৎ পত্যপত্যন্থহদামনুবৃত্িরঙ্গ 

ক্রীণাং স্বধরন্ম ইতি ধর্্মবিদা তবয়োক্তমূ । 
অস্ত্বেবমেতছুপদেশপদে ত্বয়ীশে 

প্রেষ্ঠে। ভবাঁস্তনুভূতাঁং কিল বন্ধুরাত্মা ॥ ২৯ 

অন্থয়ঃ।--অঙগ ( হে শ্রীকুষ্জ) পত্যপত্যন্হদাম্ (পতয়শ্চ অপত্যা- 

নিচ সুহৃদশ্চ তেষাম্ ) অনুবৃত্তিঃ ( অনুবর্তনং শু্ধণং ) স্ত্রীণাং (নারীগাং) 

বধর্দঃ ( অবস্তকর্তবাং ) ইতি যত ধন্মবিদা ( ধর্্রং বেতীতি ধর্ম্মবিৎ তেন 

ধর্মবাগীশেন ) তয়। উত্তম্ ( উপদিষ্টম্) এতছুপদেশপদে ( এতত্ত উপ- 

দেশত্ত পদে স্থানে ) ঈশে ( অন্তর্ধযামিণি ) ত্বয়ি এবম্ অস্ত্র (ভবতু )। 

তবান্ (ত্বং কিল) তম্গতৃতাং (তন্থুং বিভ্রতীতি তন্থভূতঃ তেষাং দেহধারিণাং) 

আত্ম! ( অস্তর্য্যামী ) প্রে্ঠঃ ( প্রিয়তমঃ ) বন্ধুঃ ( সুহৃৎ চ)॥ ২৯ 

টীকা ।__অপিতু যহুক্তং ষৎ পত্যপত্য ইত্যাদি ত্বয়! ধর্মমবিদ্দেতি সোপ- 

হাদম্ এবমেতৎ উপদেশানাং পদে বিষষ়্ে ত্যষোবাস্ত। উপদেশপদত্বে হেতুঃ 

ঈশে ইতি। বিবিদিষাবাক্যেন সর্রোপদেশানামীশপরত্বাবগমাদিতি ভাঁবঃ | 

ঈশত্ে হেতুঃ আত্ম! কিল ভবানিতি। ভোগ্যস্য হি সর্বন্ত তোক্তাস্তৈবেশ 
ইতাতঃ প্রেষ্ঠো বন্ধুশ্চ ভবানেবেতি সর্ববন্ধুযু কবণীয়ং ত্বয্যেবাস্তিত্যর্থঃ। 
অথব। ধর্দমোপদেশানাং পঙ্জ স্থানে ধর্ম্োপদেষ্টরি ত্বয়ি সতি অন্মান্থ ধর্মমং 

জিজ্ঞাসমানান্ু সতীযু ত্বয়। ধর্ম্মবিদ| যছুক্তম্ এবমেতদস্ত নতু ত্বং ধর্মোপ- 

দেষ্টা, কিন্ত ভবানাত্সেতি। অয়মর্থঃ । সর্ববধর্্মফলরপত্থমেব ষদ্দ প্রাপ্ত- 

স্তদা কিমন্যেন ধর্শানুষ্ঠানসন্ধানেন, ইতি ন বা বয়ং ধর্মরং জিজ্ঞাসমানাঃ। 
অথবা যহুত্তম্, এতহ্পদেশপদে তদেগাচন়পুরুষেহস্ত নাম ত্বয়ি ঈশে স্বামিনি 

তু সতি এবং, কাকা! নৈবনিতার্থ; ৷ যতস্তমুভূতাং ত্মাত্ব। ফলরূপ ইতি। 



১৪২. শ্রীকফ্রাসলীল!। 

বদ্বা, যছুক্তং পত্যাদিশুশ্রষণং ধর্ম ইতি, এবমেতৎ ত্বয্যেবাস্ত কুতঃ 

উপদেশপদে শুশ্বযণীয়ত্বেন উপদদিশ্ামানানাং পত্যাদীনাং পদেহধিষ্ঠানে। 
কুত ঈশে। নহীশ্বরমধিষ্ঠানং বিনা কোহপি পতিপুক্রাদিন্নামেতি। নহি 

অধিষ্ঠানভূতরজ্জসপ্াজাং নিশ্চিতানাং সর্পাদিকমীরোপা স্ফুরতীতি ভাবঃ। 
অন্যৎ সমানম্। অলমতিবিস্তরেণ ॥২৯ 

অন্যুলাদ । হে কৃষ্ণ! আমরা বুঝিলাম, র্মশান্ত্রে তুমি 

দিগ্গজ পণ্ডিত; তুমি যে বলিলে, “পতি, পু ও সুহৃদ্বর্গের 

সেবা করা স্ত্রীজাতির স্বপন, তাহা সত্যই । আমরা তাহ 

স্বীকার করিলাম ; কিন্তু তুমি ঈশ্বর, অতএব তুমিই তোমার এ 
উপদেশের বিষয় অর্থাৎ তোমার সেবাতেই আমাদের সর্ববসেবা 

সিদ্ধ হউক; কারণ তুমি নিখিল দেহধারীর আত্মা, প্রিয়তম ও 

বন্ধু ॥ ২৯ 

তাতুপর্ঘয।- ইহার উপরে উচ্চতর সাধনার কথ, উচ্চতব 

সাধকের কথা এবং উচ্চতর ভগবৎপ্রেমের কথা আর কি হইতে 

পারে? জীব যখন আপনাকে প্রকৃতি জানিয়! মধুরভাবে পরম- 

পুরুষের সেবা করিতে পারিবে, তখনই ভাহার চরম গতি ও পরম 

নির্ববতি। শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাঙসলা ও মধুর এই পাঁচ 

প্রকার ভাবেই ভগবানকে ভক্তি করার নাম মধুর ভাব। ঈশ্বর- 

'বোধে ভক্তি করার নাম শীস্ত তাৰ ; প্রভু বোধে আদেশ পালন 

করার নাম দাস্য, বন্ধু বোধে প্রণয় করার নাম সখ্য ; পুত্র বোধে 

ন্লেহ করার নাম বাওসল্য এবং পতিবোধে এ সকল ভাবের 

সহিত আত্মসমর্পণ করার নাম মধুর ভাব। সংসারের মানব" 



শ্রীকৃষ্করাললীল!। ১০৩ 

[তির মধ্যে পরস্পরের প্রতি এই পাঁচ প্রকার ভাবের অন্কতম 

1ব দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাঁচটি ভাবের অন্যতম তাবেই 

(ক ব্যক্তি অপরের সেবা করিয়! থাকে ; এবং অপরের প্রতি 

মুরক্ত হয়; আর তাহাতেই আনন্দ অনুভব করে। এই পাঁচ 

বের বন্ধনেই সংসার আবদ্ধ এবং এই পাঁচ ভাবের অস্তিত্বেই 

ংসারের অস্তিত্ব । ভগবত-প্রেম আর কিছুই নহে; এই পাঁচ 

বের অনুরাগ সংসার হইতে উঠাইয়৷ ভগবানে অর্পণ করাই 

রম ভগবতপ্রেম বা মাধুধ্য প্রেম। ঈশ্বরই প্রভুঃ ঈশ্বরই সখ, 

শ্বরই পুত্র এবং ঈশ্বরই পতি; সংসারে আর কাহারও 

হিত আমার কোনও সম্বন্ধ নাই; এই ভাব দৃট়বদ্ধ হইলেই 

টীবের পরমানন্দ । 

তখন আনন্দলাভের জন্য পৃথক্ বস্তু বা পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি 

মবলম্বন করিতে হয় না; তখন জীব সকলানন্দের মুল-স্বরূপ 

পত্যুক্ত পরমানন্দ পাইয়! এক স্থানেই সকলানন্দ আব্বাদন 

হরিতে পারে । শ্রুতি বলিয়াছেন,__“সমস্ত জীব সেই ব্রঙ্গা- 

ন্দেরই কিঞ্চিম্মাত্র আন্বাদন করিয়া জীবন ধারণ করে ; অতএৰ 

'য আনন্দের কিঞ্চিম্মাত্রই জীবের উপজীবা, সেই মুলানন্ন 

পাইলে, আর অন্যানন্দের প্রয়োজন হয় না; স্কল আনন্দের 

সভিলাঁষ তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া যায়। তাই ভক্তচুড়াষণি 

প্রহলাদ প্রার্থন! কারগ্াছিলেন, 

“যা প্রীতিরুবিবেকানাং বিষয়েঘনপায়িনী | 

ত্বামনুস্মরতঃ স। মে হুদয়াম্মাপসর্পতু ॥ 



১৬৪ শ্রীরষ্রাসলীল। । 

অর্থাৎ বিষয়াসক্ত অবিবেকী মানবদিগের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়তোটা 

যে অনপায়িনী প্রীতি হুইয়! থাকে, একমাত্র তোমার স্মরণে 

আমার যেন সেইরূপ অনপায়িনী প্রীতি হৃদয় হইতে অপহ্য্ 

না হয়।” সব শিয়ালের এক র!। | 

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,-_তুমি ঈশ্বর, তোমার 
সেবাতেই আমাদের পতি, পুত্র ও সুহৃদ্্বর্গের সেবা সম্পর 

হউক ; অর্থাত সংসারিণী কামিনী পতি, পুত্র ও ্ুহৃদ্বর্গের সেব 

করিয়া যে ফল, যে আনন্দ পাইয়া থাকে--আমরা তোমার সেঝ 

করিয়া দেই ফল, সেই আনন্দ প্রাপ্ত হইব। তুমিই আমাদের 

ঈশ্বর, তুমিই আমাদের সহ, তুমিই আমাদের পুত্র, এব 
তুমিই আমাদের পত্ি। ঈশ্বর বলায় শান্ত, সুহৃত্ বলা 

সধ্য, পুত্র বলায় বাঁৎসল্য এবং পতি বলায় মাধুর্য ভা; 
পাওয়া গেল; আর সেবার কথায় দাস্য আপনা আপনিই 

আসিল। এখন বুঝা গেল, গোপাজনারা সংসারের কাহারো সন্ধে 

কোনও সম্বন্ধ ম! রাখিয়! পূর্বেবাক্ত পঞ্চভাবেই ভগবানকে আতর 
করিতে চাহিতেছেন। তগবান্ই যে পতি, পুত্র ও*স্ৃহ, তাহার 

কারণ দেখাইলেন, এবং ভগবানের সেবাতেই যে, সববসেব। পিষ্ব 
হুয়, ভাহারও কারণ প্রদর্শন করিলেন তাহারা বলিলেন, তি 
অখিল দেহধারীর আত্ম; অর্থাৎ যেমন পরিদৃশ্যমান প্রভাকর 
উত্তাপরূপে পার্থিব সমস্ত পদার্থের অন্তর্গত রহিয়াছেন, সেইরগ 

আমাদের সম্মুখবন্তী চিদঘন বিগ্রহধারী তুমিই প্রত্যেক জীবদেহে 
চৈতস্থত্বরূপ আত্মা হইয়া রহিয়াছ ; অতএব পতির মধ্যেও তুমি, 



শ্রীরষরাদলীল।। ১০৫ 

ুঙ্রের মধ্যেও তুমি এবং সমস্ত স্হদবর্গের মধ্যেও ভূমি; সুতরাং 

যেমন মুল উত্তাপের অর্থাৎ প্রতাকরের পুজা! করিলে, পদার্থগত 

দমন্ত উত্তাপেরই পৃজা হইয়া যায়, সেইরূপ মূল পতির, মূল 

পুত্রের এবং মূল বন্ধুর অর্থাৎ তোমার সেবা করিলে, পরিণেত৷ 

উপপতির, গর্ভজাত উপপুত্রের ও মনঃ-কল্লিত উপমিত্রের সেবা 

আপনা আপনিই হইয়। থাকে । 

ভগবশুসর্ববন্থ গোগীগণের অভিপ্রায়ে ভগবান্ই মূল বা ষথার্থ 

পতি, ভগবান্ই যথার্থ পুত্র এবং ভগবান্ই যথবর্৫থ সহ ; আর 

দাংসারিক পতিমাত্রেই উপপতি, পুত্রমাত্রেই উপপুত্র এবং 

নহৃত-মাত্রেই উপস্থহৃৎ। আশা করি, তত্বদর্শী পাঠক এ কথায় 

হাঁসিবেন ন1। গোপীগণ প্রাকৃত লৌকিক ধর্্নশাস্ত্ের কথ| বলিতে- 

ছেন না,_-লোকাতীত চরম তত্বকথাই বলিতেছেন। ইহা কেবল 

গোপীগণের কথা নহে, পারমার্থিক শান্ত্রেরও এই কথা । ভক্ত- 

দন-সম্মত দ্বৈতবাদের সিদ্ধান্তই এই। তক্তাদূত দ্বৈতবাদের 

মভিপ্রায়ে, শুদ্ধ জীব চিন্ময়, অ প্রাকৃত চিন্ময় ধামই তাহার নিজ 

নিত্য নিকেতন এবং সচ্ছিদানন্দমময় ভগবানের সঙ্গেই তাহার 

নিত্য-সন্বন্ধ। ভগবদিচ্ছায় কণ্ম্মানুরূপ ভৌতিক দেহ ধারণ- 

পূর্বক নরলোকে অস্থায়ী উপনিবেশ নির্মাণ করিয়া, তথায় বাস 
করে এবং তত্রত্য ভূতময় দেহের সহিত অস্থায়ী সম্বন্ধে আবদ্ধ 

হয়। ইহ! কেবল শীক্স্-সিদ্ধান্ত নহে ; চিন্তাশীল মানবের প্রতি- 

নয়ত প্রত্যক্ষ অনুভূত। তবেই বুঝ! যায়, এখানকার গৃহ 
উপগৃহ, এখানকার পুত্র উপপুত্র, এখানকার মিত্র উপগিত্র এবং 



১০৬ ্ শ্রীকঞ্চরাসলীলা। 

এখানকার পতিও উপপতি ; এক কথায়, এখানকার সন্থন্ধ মাত্রই 
উপসন্থন্ধা। এখানে পর্ণকুটারবাসী দীন দরিদ্র হইতে অত্যু্ 
অট্রালিকাবাসী চক্রবর্তী রাজা পর্য্যন্ত উপগৃহ অর্থাৎ ভাড়াটিয়া 
বাড়ীতে বাস করিতেছেন এবং নিঃসন্বন্ধ ব্যক্তিদের সহিদ 

সম্বদ্ধ পাতাইয়াছেন। ব্রঙ্গাগু-্বামী বখন মনে করিবেন, 

তখনই পরস্পর হইতে পরস্পরকে বিচ্ছন্ন করিয়া উঠাইয়া দিবেন 

এবং দ্রিতেছেন। সকলে ইহ! দেখিয়াও দেখেন না, বুঝিয়াও 

বুঝেন না; শ্রীবৃন্দাবনের গোপী তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাই উপগৃহ, 

' উপপুঞ্র, উপমিত্র এবং উপপতির সহিত মিথ্যা সম্বন্ধ পঠ্ত্যাগ 

করিয়া, নিত্য নিকেতনে যাইবার জন্য, নিত্যপুত্র, নিত্যমিত্র এবং 

নিত্যপতির আশ্রয় লইতেছেন। 

পা ধাতু হইতে পতিশব সিদ্ধ হইয়াছে; যিনি রক্ষা করিতে 

সমর্থ, তিনিই পতি। যে আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে সমর্থ 

নহে, সে অন্যের পতি অর্থাৎ রক্ষক হইবে কিরূপে ? পুৎ্নামক 

নরক হইতে যে উদ্ধার করে, সেই পুত্র; ষে আপনাকে উদ্ধার 
করিতে অসমর্থ, মে অন্যের পুত্র অর্থাৎ নরকাত্রাতা হইবে 

কিরূপে ? যে বিন৷ স্বার্থে অন্যের হিতসাধন করে সেই স্তৃহৎ। 
থে সবব্দাই স্থার্থানুসন্ধানে অন্ধ, সে অন্ভের সুহৃ অর্থাৎ নিঃস্বার্থ 
মিত্র হইবে কিরপে? অতএব অরখিল-পালক সর্ববপাগহারা 

পরিপূর্ণন্বরূপ পরমেশ্বরই যথার্থ পতি, যথার্থ পুত্র ও যথার্থ 

সহৃ। পতিপুত্রাদি নামধারী ভৌতিক দেহের সহিত কাহারে 
কোনো! সম্থন্ধই নাই ; সেই দেহের অন্তর্গত পরমাত্মার সহিতই 



শ্রীকুষ্ণরাসলীল!। ১৯৪ 

কলের নিত্যসম্বন্ধ ; সেই পরমাত্মাই বাহিরে গোপীর সম্মুখবর্তী 

গ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণ । গোপী তাহাকে চিনিয়াছিলেন, তাই সব 

ড়িয়া তাহার শরণাগত হইলেন। 

গোগীগণ ভগবানকে প্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রিয়তম বলিলেন । সক- 

লরই দেহ ও দৈহিক পদার্থ প্রিয়, জীবাত্া। প্রিয়তর এবং 

'রমাত্া প্রিয়তম । পরমাত্বাকে অপেক্ষ। করিয়৷ জীবাত্মা প্রিয় 

য় এবং জীবাত্মাকে অপেক্ষা করিয়া দেহ ও দৈহিক পদার্থ প্রিয় 

ইয়া থাকে । অতএব পরমাত্স'ই ঠিয়তম | আর্গত বলিয়াছেন, 

অরে! পতির নিমিত্ত পতি প্রিষ্ হয় না, পুত্রের নিমিত্ত পুত্র প্রিয় 

মনা, কাহারও নিমিত্ত কেহ প্রিয় হয় না; "কবল আত্মার 

মিত্তই এক ব্যক্তি বা বস্তু অন্যের প্রিয় হইয়! থাকে? । সেই 

1ত্মার আত্মা পরমাত্মাই বিগ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণ ; অতএব শ্রীকুষ্চই 

য়তম এবং তাহার শ্রীতিতেই জগত গ্রীত,--'তম্মিন্ তুষ্ট 
গত্তুষটম্ণ। অতএব গোপীগণ ঠিকই বলিয়াছেন, “তোমার 

দবাতেই পতি-পুত্রা'দ সকলেরই সেবা সিদ্ধ হউক” । 

ভগ্নবান্ শ্রীকৃষ্ণ অঙ্ভুনকে বলিয়াছেন, 'ত্রেগুণ্য-বিষয়! 

দা নিস্ৈগুপ্যে। ভবাজ্জুন ৮. অর্থাৎ বেদ ত্রিগুণ-বিষয়ক, তুমি 
গুণ-শৃন্য হও । অন্থত্রও '“নবিষ্ভাবদ্ বিষয়ে! বেদ2, অর্থাৎ 

হারা অজ্ভানে আচ্ছন্ন হইয়া প্রাকৃত পদার্থই পরম পদার্থ 

বং শ্রাকৃত স্ত্বখই চরম স্থখ মনে করে, পরম বজ্ত ও চরমা- 

নদের স্বরূপ অবগত, নহে, তাহাদ্দেরই জন্য বিধি-নিষেধাত্বুক 

দাদি ধন্্শান্ত্র ; যাহারা পরম বস্ত্র তত্ব অবগত হইয়া, পরমা- 



৯৪৮ জ্ীকফরাপলীল!। 

নন্দের আস্বাদনে সাংসারিক সমস্ত ভোগ সখ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছে 
তাহাদের জন্য নহে। যে সকল শ্ত্রীজাতির অন্টিচ্্মময় দেই 

বিশেষে পতিবোধ আছে, এবং যাহার ইন্ড্রিয়স্থাখের বাসনা ! 

সম্তানসম্তৃতিলাভের কামন। পোষণ করে, তাহাদের জন্যই “পতি 

রেব গুরুঃ স্ত্রীণাম” “পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যঃ” ইত্যাদি ধর্ন্মশাহে 

বিধান। তাহারা যদি পতিপুত্রা্দির সেবা না করে, তবে অর্ধ 

হইবে ; কিন্তু যাহারা জগশ্পতিকেই যথার্থ পতি বলিয়৷ বুঝিয়াছে 
প্রাণে মনে এক্য করিয়া “ত্বয়া হৃষীকেশ হদিশ্িতেন, যং 

নিষুক্তোহশ্মি তথা ফরোমি” বলিতে পারিয়াছে, এবং “ঈশ্বর 

সর্ববভৃতানাং হুদ্দেশেহজ্জুন তিষ্ঠতি, ভ্রাময়ন্ সর্ববভূতানি মন্তরারঢা? 
মায়য়া” ইহার অর্থ অবগত হইয়াছে, তাহাদের লৌকিক কর্তব, 
করণে পুণ্য নাই, অকরণে পাপও নাই । যাহারা আনন্দঘন মান 
মোহন রূপে মুগ্ধ হইয়া, প্রাকৃত সমস্ত ভোগন্ুধ তৃণবৎ পরিত্যা 

পূরধ্বক ত্রাহারই আশ্রয় লইয়াছে তাহাদের লৌকিক ধর্ম্াধর্ঘ 
স্বতরাং ভগবশুসর্ববন্থ গোপীদিগেরও নাই। কিন্তু ভগবান্ শ্রী 
লৌকিক ধর্শান্ত্রানুমারে গে।পীদ্দিগকে পতিপুত্রার্দির 

করিতে বলিয়াছিলেন, তাই গোপীগণ সুক্ষাধর্মতত্ব তীহার 

শুনাইয়৷ দিলেন এবং "ধর্্মবিৎ” অর্থাৎ “ধর্্মশান্ত্ে বড় পঞ্চিঃ 
বলিয়া উপহাস করিলেন । 

শুকপ্রোক্ত এই শ্লোকটিতে গোপীগণ যাহ! বলিলেন, তা! 
সমস্ত উপনিষদের সারাংশ, বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত এবং সাধে 

ভগবশ্প্রাপ্তির অব্যবহিত সাধন ॥ ২৯ 



শ্লীকষ্ণরাসলীল। | ১০৯ 

কুর্ব্বস্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্ম- 

নলিত্যপ্রিয়ে পতিম্বতাদিভিরার্তিদৈঃ কিমৃ। 

তন্নঃ প্রসীদ বরদেশ্বর মাম্ম ছিন্দ্য 

আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র ॥ ৩০ 

অন্থয়ঃ।--হি (নিশ্চিতং ) কুশলাঃ (শান্ত্রনিপুণাঃ জনাঃ) নিত্যপ্রিয়ে 

শশ্বতগ্রীতিকরে ) স্বে আত্মনি (নিজাত্মস্বরূপে ) ত্বয়ি (শ্রীকষ্থস্বরূপে ) 

তিং (ভাবং ) কুর্বস্তি (স্থাপয়স্তি ) আত্িদৈঃ ( সদাছুঃখদায়টৈঃ ) পতি- 

তাদিতিঃ ( পতিপুত্রার্দিভিঃ ) কিং (কিং প্রয়োক্জনং ন কিমপীত্যর্থঃ); 

ঠৎ( তম্মাৎ) বরদেশ্বর (হে বরদশ্রেষ্ঠ ) অরবিন্দনেত্র (হে কমললেচিন ) 

£( অন্মভ্যং ) প্রসীদ (প্রসন্ন ভব); ত্বয়ি (শ্রীকষস্বরূপে ভগবতি ) 
টরাৎ ধৃতাম্ (রোপিতাম্) আশাং ( অঙ্্রাগরূপাং ) মা ছিন্দ্যাঃ (ন 
ন্মূজয় ) ॥ ৩০ 

টীকা ।-__প্রতৎ সদাচারেণ দ্রচ়়স্তঃ প্রার্থরস্তে _কুর্বস্তি হীতি। কুশলাঃ 
ন্ত্রনিপুণাঃ। তথাচ শাস্ত্রমূ। কিং প্রক্নয়। করিষ্যামে! যেষাং নায়মাত্মা 

লাক ইতি ॥ ৩০ | 

অন্ুব্বাদ ।-তুমি সকলেরই আত্মন্বরূপ ; স্থৃতরাং 

নত্য-প্রিয়, এই জন্য শাস্রজ্ঞ, ব্যক্তিগণ তোমাতেই রতি করিয়! 
নোকেন। পতি-পুত্রাদি কেবল দুঃখদায়ক, তাহাদিগকে প্রয়োজন 

[ই । অতএব হে বরদ শ্রেষ্ঠ । হে কমললোচন! আমাদের প্রাতি 

নন হও ; বহুদিন হইতে তোমার আশায় আছি; সে আশা 

ছেদন করিও না॥৩০  , 



১১০ শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা। 

তাুপহ্মঘ$1- প্রমাণ-সমুহের মধ্যে সদাচারও একটি 

অগ্ততম প্রমাণ। গোগীগণ শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব-সম্বন্ধে প্রমাণ 

স্বরূপ সদাচার দেখাইলেন,-বলিলেন, “দেখ কৃষ্ণ ! শামর 

্ত্রীঞ্গাতি বলিয়! ধরা পড়িমাছি, তুমি আমাদিগকে ব্যভিচারিণী 

_ বলিয়! মনে করিতেছ ; কিন্ত্ত ভাবিয়া দেখ, যাহার! শাস্ত্রের মর্ 

অবগত আছে, তাহারা স্ত্রীই হউক, আর পুরুষই হউক, 

আমাদের শ্যায় তোমার প্রতি অনুরন্ত না হইয়৷ থাকিতে। 
পারে না। 

বাস্তবিক শাস্ত্রোক্ত কৃষ্ণতন্ব বুঝিলে, তাহাতে অনুরক্ত ন! 

হইয়া থাকিবার উপায় নাই।. আবার ইহাও বুঝি'ত পারা যায় 

যে, কীটাণু হইতে মনুষ্য পধ্যন্ত সমস্ত জীব কৃষ্ণতেই অনুরক্ঞ 
রহিয়াছে, কৃষ্ণাশ্রয়েই ভীবিত আছে এবং অনুক্ষণ কৃষ্ণানুসন্ধানই 

করিতেছে । তাই গোপীগণ শীকঞ্জর ছুটি বিশেষণ দ্রিলেন)_ 

“স্বে আত্মনি” এবং “নিত্যপ্রিয়ে” । “নিরুপাধি প্রেমাস্পদত্বম 

আত্মত্বম্ঃ, অর্থাত কোনে! কারণ অপেক্ষা না করিয়া, জন্মের সঙ্গে 

সঙ্গেই যে বস্ত্র প্রতি প্রেম হইয়া থাকে, তাহাই আত্মা ; অতএব 

আত্মাই অহৈতুক প্রেমের বিষয় । সেই চৈতন্যস্বরূপ অন্তর্য্যামী 
আত্মাই বাহরে বিগ্রহবান্ শ্রীকৃষ্ণ । "আত্মার প্রতি প্রেম যদি 

জীবের স্বাভাবিক, তবে বিগ্রহবান্ আত্ম! ভ্রীকৃষ্ের প্রতি প্রেমও 

স্থতরাং স্বাভাবিক । ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,--.“অহমাত্বা 

গুঁড়াকেশ সর্ববভূতাশয়স্থিতঃ” ৷ অর্থাৎ হে অজ্ভুন! আমি 
সর্ববভূতের হৃদয়ে আত্মস্বরূপে আছি। আবার এই শ্্রীমন্তাগ- 



খ্রিকঞ্চরাসলীল!। ১১১. 

[তেই শুকদেব শ্রীকৃষ্ণকে আত্মার আত্ম। অর্থাৎ পরমাত্মা বপিয়া- 
ছব._-“কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্বনাম্।৮ অর্থাৎ এই 

ন্ীকঞ্জকে অধিলাত্মার আত্মা অর্থাৎ পরমাত্বা বলিয়া জানিও। 

গ্রতি বলিয়াছেন,--“এই আত্মা যাহাকে কূপ! করেন, তাহারই 

নকটে নিজ তনু প্রকাশ করিঝ্া থাকেন” অতএব যদি আত্মা 

নাীভাবিক প্রেমাস্পদ হইলেন, তাহা হইলে পরমাত্মাও অধিকতর 

প্রমাস্পদ এবং সেই পরমাত্মাই ষখন তনুমান্ প্রীকৃষ্ণ, ৬খন তিনি 

বাভাবিক অধিকতম প্রেমাস্পদ্ । আত্ম। যে, সকলেরই স্বাভাবিক 

প্রমাম্পদ, তাহ। শাস্ত্রপ্রমাণ ব্যতিরেকে চিন্তাশীল মানবের 

ত্যক্ষ অনুভূত। জরাজীর্ণ মনুষ্যও মরিতে চায় না; তাহার 
[রণও ম্মাত্বপ্রেম। 

শ্রীকৃষ্ণ যে নিত্যপ্রিয়, তাহা প্রতিপন্ন হহল। কিন্তু মায়ামুগ্ধ 
নুষ্য তাহা বুঝিতে পারে 71 ' যাহাকে অন্তরে অন্তরে ভাল 

[সিতেছে, তাহাকে চিনিতে পারে ন! ; তাহাদের অন্তরে অন্তরেই 

চ্ছন্ন থাকে; ধাহারা শান্ত্তন্বজ্ঞ--ভাহারা ভগবৎ-কুপায় 

হা *পরোক্ষ অনুভব করিয়া তাহাতেই অর্থ।ৎ শ্রীকৃষ্ণেই প্রীতি 
স্থাপন করিয়া থাকেন। 

গোপীগণ ভগবান্কে-»“নিত্যপ্রিয়”” বলিলেন। পূর্বেবাক্ত 
ফতত্ব স্মরণ রাখিলেই বুঝিতে পার যায় যে “শ্ীকৃষ্ণই নিত্য- 
য়” । পূর্বের প্রমাণ কর! হইয়াছে “আনন্দের মুর্তিই শ্রী ফ * 
নন্দ ভিন্ন আর কিছুই জীবের নিত্যপ্রিয় নহে। ইহ! অভি- 

বেশের সহিত চিন্ত| 'করিলেই বুঝিতে পারা যায়। সাংসারিক 



৯১২ প্রকৃষণরাসলীল।। 

ভোগ্য পদার্থ তই উৎকৃষ্ট হউক, অধিকঙ্ষণ ভোগ করিলে 
তাহ! অরুচিকর হয় এবং ভুক্ত পদার্থে পরিবর্তনে অপর পদাং 
ভোগ করিতে ইচ্ছা হয়) অতএব পার্থিব কোনে পদার্থ নিত্যপ্রি 
নয়,--নিত্যপ্রিয় কেবল আনন্দ; আনন্দে কখনও কাহারও 
অরুচি হয় না। সেই আনন্দের ঘনীভূত মুর্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ; 
স্বতরাং শ্রীকৃষ্ণ নিত্যপ্রিয়। ” 

পঞ্চনশী-নামক বেদান্ত গ্রন্থে বলিয়াছেন, “ইয়মাত। 
পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদত্বতঃ। মা ন ভূবং হি ভূয়াসমিতি প্রেমা 
তবনীক্ষ্যতে ॥” অর্থাৎ এই সংবিৎ অর্থাৎ চৈতন্তই আত্ম! এবং” 
এই আত্মাই পরমানন্দ স্বরূপ ; যে-হেতুক আত্মার প্রতিই পরম 
প্রেম দেখিতে পাওয়া! যায় । সকলেরই ইচ্ছা, আমার সত্তা যেন 
নষ্ট না হয়--আমি যেন চিরকাল থাকি। পঞ্চদশীর কথার 
আমাদের পূর্বেবাস্ত অতিপ্রায়ই প্রতিপন্ন হইল। পঞ্চদশী বলি-' 
লেন,--- 'আনন্দ ভিন্ন আর কিছুতেই কাহারও নিত্যপ্রেম হয় না! 
আত্মা আনন্দময় বলিয়াই আত্মার উপর সকলেরই স্বাভা বৰ! 
নিতাপ্রেম ) যেহেতুক কেহই মরিতে চায় না,-সকলেই বাঁচিতে 
চায়। আত্মাই যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহা পুনঃ পুনঃ পূর্বের বল! হইয়াছে, 
এবং আত্মা যে আনন্দময় তাহাও বলহইল; সেই আনন্দশ্বরূগ 
আত্মাই যখন শ্রীকৃষ্ণ, তখন আমাদের প্রেমময় গোপীবৃন্দ দেই 
সর্বশান্ত্রানুমোদিত প্রমাণেই শ্রীরুষ্ণকে আত্ম! এবং নিতাপ্রিয 
বলিলেন। পাঠক ও সাধকগণ দেখিবেন;_গোপীগণ চরম 
“পরমার্থ- পথেই চলিয়াছেন ॥ ৩০. - 



শিং পিযি$ৎ।? 

প্রীকষ্ণরাসনীলা । | ১১৩ 

চিত্তং স্থখেন ভবতাপৃতং গৃহ্ষু 
য্মিবিশত্যুত করাবূপি গৃহকত্ | 

পাদৌ পদং ন চলতন্তব পাদমূলাদ- 
. যাঁমঃ কথং ব্রজমথো! করবাম কিংবা ॥ ৩১ 

আনন্বস্ম্ ।--ষৎ (চিত্ং ) গৃহেষু (গৃহরুত্যেযু) স্ুখেন (আনন্দেন) 
নর্বিশতি (অভিনিৰিষ্টং ভবতি ), [ তৎ] চিত্বং (মনঃ) ভব (ত্বয়। ) 

পহ্ৃতম্ (আকুষ্য নীতম্); উত করৌ অপি [ যৌ] গৃহাকৃত্যে [ নির্বি- 

তঃ]][তৌ অপি অপন্ধতৌ ]) পাদৌ ( চরণ ) তব পাদমূলাৎ (তব 
রণ-স্মীপাৎ ) পদ্দং (পাদমাত্রং) ন চলতঃ ( ন গচ্ছতঃ); কথং (কেন 

কারেণ ) বরং ( গোপাবা সং) যামঃ ( গচ্ছামঃ 7 অথো (ব্রজং গত্বা) 

চংবা [ কন্ম ] করবাম (সম্পাদয়াম ) ॥ ৩১ 

টাক। ।--কিঞ্চ, প্রতিযাতেতি যছুক্তং, তদশক্যং তয়ৈব চিত্তাদীনা- 
গ্তত্বাদিত্যান্ঃ চিত্তমিতি। যাম্মাকং চিত্তমেতাবস্তং কালং সুখেন 

হেষু নির্বিশতি তৎ ত্বয়া। অপহৃতম্। যৌ করাবপি গৃহককৃত্যে নির্ব্বিশতঃ 

[বপি স্বথাত্বন৷ ত্বয়েতি বা॥ ৩১ 

অন্যুবাদ।_-পূর্বেব আমাদের যেমন আনন্দের সহিত গৃহকাধ্যে 

[বিষ থাকিত; তুমি আমাদের সে মন অপহরণ করিয়াছ এবং 
বে্বে আমাদের যে হস্ত গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত, সে হস্তও 
'তরাং তোম৷ কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে; কেন না, হস্তাদি সমস্ত 
িয়ই মনের অধীন। আমাদের পা তোমার চরণ-সমীপ হইতে 



১১৪ প্রীকহঃরাসলীলা। 

এক পাও চলিতে চায় না; তবে বল দেখি, আমরা কিরূপে ব্রজে 
বাই এবং গিয়াই বাকি করি ॥ ৩১ 
_ তাতুপন্যয।_ষে কার্য করিতে হইবে, তাহা জগ্রে কর্তার 
মনে উদ্দিত হয় ; তাহার পর বহিরিজ্জিয়ের চেষ্টাপ্ন কার্যে পরিণত 

হইয়! থাকে। সাংসারিক এক কার্ষ্যে মনোনিবেশ করিলে, অপর 
কার্য সম্পন্ন হয় না। কি জ্ঞানেন্দ্িয়, কি কর্েজ্িয়। মনের 

সংযোগ ভিন্ন কোনে ইন্ক্িযঃই কোনে! কাধ্য করিতে পারে না। 

যখন প্রকৃত সাধকের মন জপাদির সময় ধ্যানে ভগবানে অভি- 

নিবিষ্ট হয়, তখন তাহার সংসার মনেই থাকে ন1) সুতরাং তখন 

তাহার দ্বারা কোনে! কার্য্যই হইতে পারে না। গোপীগণের মন 

সম্মুখস্থ সাক্ষাৎ ভগবানে অভিনিবিষ্ট হইয়াছে ; কাষে কাষেই 
তাহাদের হস্তপদ কার্ধ্যাসক্ত হইয়! পড়িয়াছে। ভগবানে মনো" 

নিবেশ কিরূপ, ইহা তাহারই অভিনীত উপদ্দেশ। যে আনন্দের 

আভাসের জন্য জীব আপন জীবন পর্য্স্ত ভূলিয়! যায়, দেই 

আনন্দের বিগ্রহবান্ মুর্তি দেখিলে কে নড়িতে পারে? যোগবাশিষ 
বলিয়াছেন,_-“ন কর্ম্দাণি ত্যজেদ্যোগী কর্দ্মভিস্তযজ্যতে হাসো” 

অর্থাৎ যোগী চেষ্টা করিয়া কর্ম্মত্যাগ করেন না, কর্্মই 
যোগীকে পরিত্যাগ করে। কি জ্ঞান-যোগী, কি অস্টাঙ্গ-যোগ, 

কি ভক্তি-ধোগী, পরমানন্দের আস্বাদন পাইলে তাহাদের মন 
_ ভাহাতেই অভিনিনিবিষট হইয় যায় ; সুতরাং মনের অধীন সমন্ত 

ইন্দ্িয়ই অকন্্মণ্য হইয়া পড়ে; কর্ম আপ্নাআপনিই পরিত্যন্ 
হইয়! যায়। গোপী তাহাই সমস্ত মানবকে শিক্ষা দিলেন | ৩১ 



জীকষ্ঃরাসলীল!। ১১৫ 

সিঞচাঙ্গ নস্তদ্ধরাস্থতপুরকেণ 

হাঁসাবলোক-কলগীতজ-হুচ্ছয়াগিম্ । 

নো চেদ্বয়ং বিরহজাগ্নযপযুক্তদেহা 
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদ্বীং সখে তে ॥ ৩২ 

অন্বন্মঃ ।--অঙ্গ (হে কৃষ্ণ) ত্দধরামৃতপূরকেণ ( তব অধরামৃতম্ 

অধরমুধ। তন্ত পুরকঃ প্রবাহঃ তেন ) নঃ (অন্মাকং) হাসাবলোক-কল, 

গীতজ-হচ্ছয়াগ্সিং (হাসশ্চ অবলোকশ্চ কলগীতঞ্চ তৈঃ জাতঃ যঃ হচ্ছয়াধিঃ 

হদি মনসি শেতে ইতি হচ্ছয়ঃ কামঃ স এব অগ্নিঃ দাহকঃ তং) সি 

(নির্বাপয় )। নে! চেৎ (অন্তথা) সথে ( হে বন্ধো) বং বিরহজা্র [যপযুক্ত- 
দেহাঃ (বিরহাৎ জায়তে ইতি বিরহজ্ঞঃ বিচ্ছেদজনিতঃ অগ্িঃ তেন্ 
উপযুক্তাঃ ভক্ষিতাঃ দেহাঃ যাসাং তথাভূতাঃ সত্যঃ ) ধ্যানেন ( অবিচ্ছিন্ন- 
চিন্তনেন) তে (তব) পদয়োঃ ( চরণয়োঃ) পদবীং ( অস্তিকং) যাম 

( গচ্ছাম )॥ ৩২ 

টাচ ।-অতঃ অঙ্গ হে শ্রীকুষ্ণ নোহম্মাকং তবাধরামৃতপুরকেণ 
তবৈব হাসমহিতাবলোকনেন কলগীতেনচ জাতে! যো হ্বচ্ছয়ারিঃ 

কামাগ্রিস্তং সিঞ্চ; নো চেদবয়ং তাবদেকোহপ্রিস্তথ! বিরহাজ্জনিয্যতে 

যোইপ্নিত্ডেনচ উপযুক্তদেহা * দগ্ধশরীরা যোগিন ইব তে ০0 
ধ্যানেন যাম প্রাপ্য়াম ॥ ৩২ ঞ্ 

অসন্নুতী দি ।হে কৃষ্ণ ; তোমার সহাশ্য অবলোকন-দর্শনে 
এবং স্থমধুর মুরলীগ্রান-শ্রবণে আমাদের কামানল প্রত্বলিত 
হইয়া উঠিয়াছে; অতএব তুমিই তোমার অধরাম্ত-সেচনে তাহা 
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নির্ববাপিত কর। তাহা না করিলে. আমর। কামানচল ত দগ্ধ 

হইতেছিই, তাহার. উপর তোমার বিরহানলে অধিকতর দগ্ধ হইয়া 

ধ্যানেতেই তোমার চরণ সমীপে উপস্থিত১হইব ॥-৩২.. 

তাশুপর্স্য ।- এই শ্রোকে ভক্তভাব ও. কামিনী্ভার দুইই 

আছে। পূর্বেব গোপীগণ যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা কেবল 

ভগবৎ-প্রত্যাধ্যাত ভক্তের কথা। তাহার সকল কথাতেই 

শ্রীকঞ্কে আত্মা, পরমাত্বা, ঈশ্বর ও অন্তধ্যামী বলিয়! 

আঙিলেন; এখন একবারে ““দখে” বলিয়া সম্বৌধনপুর্ববক 
অধরাম্ৃত দ্বার কামানল নির্ববাপিত করিবার প্রার্থনা করিলেন। 

আবার তাহারই ভিতর বলিলেন,--ধ্যানদ্বারা তোমার চরণনমীগে 

উপস্থিত হইব। যখন ভগবান্ প্রত্যাখ্যান-বাক্যন্থারা গোপ- 

দিগকে নিবারণ করেন, তখন তীহারা নিবারণ-বাক্যে ষারপর 

নাই দুঃখিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের আন্তর্গত পরিহাস কথঞ্চি, অবগত 

হইয়াছিলেন ; একথা পুর্বেবে কারণ-প্রদর্শন-পূর্ব্বক বলা হইয়াছে। 

সেই জন্য গোপীদিগের হৃদয় দোলায়িত হুইয়াছিল। ভক্তের 

ভগবৎপ্রেম স্বৃতাদি নেহ-দ্রেব্যের ম্যায় কখনে! গাঢ়, কখনো বা 

জলের ন্যায় তরল; ঘৃতাঁদি স্নেহ-দ্রব্য শৈত্যে গা এবং 

উত্তাপে তরল হইয়! থাকে। ভক্তের ভগ্গবত-প্রেমও শৈত্যে 

গা ও উত্তাপে তরল হয়। একটি লোহিতবর্ণ শীতল পাত্রে 

ঘৃত রাখিলে, তাহা গাঢ় হইয়! যায়, এবং দ্ুতপাত্রের লোহিতবর্দ 
তলদেশ দেখিতে পাওয়া যায়..না-_তাছা দ্বৃতের লহিত 'ঘমানবর্ণ 
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হইয়। যায়। আবার এ পাত্রই উত্তপ্ত হইলে, দূত তরল হইয়া 

যায় এবং পাত্রতলের লোহিতবর্ণও দৃষ্ট হইয়া থাকে । তগবত- 

মম্মিলনে ভক্তের হৃদয় যখন পরমানন্দে শীন্তময় ও সুশীতল 

হইয়! থাকে, তখন হৃদয়স্থ সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুষ্যপ্রেম এত 

গাঢ় হয় যে, হৃদয়াস্তরশ্থিত ভগবান্কে 'ভগবান্* বলিয়! দেখিতে 

পাওয়া যায় ন[; ষড়ৈশর্ধ্যশালী বিশ্বব্যাপী পুরুষ তখন প্রগাছু 

প্রেমে ঢাকা! পড়িয়া, ভক্তের সহিত সমান হইয়া! যান। আবার 

তগবদ্-বিচ্ছেদের উত্তাপে যখন ভক্তের হৃদয় উত্তপ্ত হয়, তখনই 

প্রেম তরল হইয়া যায় এবং হৃদয়ান্তর্গত ভগবানের ঈশ্বরত 

অনুতৃত হইয়া থাকে । আমাদের গোপীগণও ভগবানের 

প্রত্যাখ্যান-বাণী স্মরণ করিয়া, বিরহাশস্কায় যখন সম্তপ্ত হইতেছেন, 

তখন শ্্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়! স্তবস্তরতি ও প্রার্থনা 

করিতেছেন ; আবার যখন শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ান্তর্গত পরিহাস স্মরণ 

করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইতেছেন, তখন সাহসপূর্ববক “সখে” 
বলিয়! সম্বোধনপুর্বক কাঁমানল নির্ববাপণের প্রার্থনা করিতেছেন। 

প্রেমের শ্বভাবই এইরূপ। প্রগাঢ় প্রেমে ভগবানকে আত্মীয় 

বলিয়াই মনে হয়; বতদিন তাহা ন! হয়, ততদিন পরমানন্দ 

হয় না। কামের কথা পূর্বেবে আলোচিত হইয়াছে, আবার 
বথাস্থানে সবিশেষ আলোচিত হইবে । গোপীগণ বর্তমান 

শরীরে কৃষ্ণকে না পাইলে, মরিয়াও পাইতে চাহিতেছেন; প্রকৃত 

প্রেমের স্কভাবই এইরকম ॥৩২, 
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যহার্মুজাক্ষ তব পাদতলং বমায়া 
দত্তক্ষণং কচিদরণ্যজনপ্রিয়স্য | 

অন্প্রাহ্মা ততপ্রভৃতি নান্যাসমক্ষমঞ্জঃ 

স্থাতুং ত্বয়াভিরমিতা বত পাঁরয়ামঃ ॥ ৩৩ 

অন্বস্থঃ | _অনুজাক্ষ (হে পন্সনেত্র) যহি (দা) রমায়াঃ 
(ন্নক্গ্যাঃ) দত্তক্ষণং (দত্বঃ ক্ষণঃ উৎসবঃ যেন তত) অরণ্যজন প্রিয় 
(অরণ্যজনাঃ বনচারিজনাঃ প্রিয়াঃ গ্রীতিকরাঃ ষস্য তস্য) ভব 

পাদতলং (চরণতলং ) কচিৎ ( কদাচিৎ ) অশ্প্রাক্ম (স্পৃষ্টবত্যঃ) তত 
অভিরমিতাঃ ( আনন্দিতাঃ চ) তংগ্রতৃতি (তদারভ্য ) বত ( অহ! 

হুঃখং) অন্থসমক্ষং ( অগ্ঠস্য সমীপে ) অঞ্জঃ ( সত্যমেব ) স্থাতুং ন পারয়াম! 
€ ন শক্তাঃ ভবামঃ ) ॥ ৩৩ ৮ 

নী 
শক 

টাকা । -নমু, স্বপতীনেবোপগচ্ছত ত এনমগ্লিং সিঞ্চেযুবিতি 

তত্রা্ ষর্থীতি। রমায়! লন্ষ্যা দ্তক্ষণং দত্তোৎসবং তদপি কচিদেব, ন 

সর্বদা, অরগ্যজনাঃ প্রিয় যস্ত তস্য তব। অরণ্যজনপ্রিক়ত্বানদেবারণ্যে 
কচিৎ যহি অস্তরাক্ষ স্পৃষ্টবত্যে বয়ম। তত্রচ ত্বয়্াভিরমিতাঃ আনন্দিতা: 

সত্যঃ তবারভ্য অন্যমমক্ষং স্থাতুমপি ন পারয়ামঃ। তুঙচ্ছান্তে ন রোচ্ 

ইত্যর্থঃ॥৩৩ ২ টিটি 

অন্যুন্বাদ্ হে কমললোচন 1 বনবামিগণই তোমার 

পরমপ্রিয় ; আমরাও বনবাঁসিনী ; সেই জন্য লঙ্গমীর আনন্দদায়ক 

ত্বদীয় চরণতল দি স্পর্শ করিয়া! পরমানন্দ লাত 

করিয়াছি, হুঃখের কথা, “বলিব কি, তদবধি সত্যই, অন্য কাহারও 

নিকটে অবস্থান করিত পারি না ॥ ৩৩ 
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ভাগুপর্মণ।-_গোপাগণ এই প্লোকে ভগবানের স্বভাব এবং 

মাপন আপনখঅবস্থার পরিচয় দ্িলেন। বলিলেন, সম্পজ্জপা ও 

পৌনর্যযরূপ লক্ষী তোমার চরণতলে পরমানন্দ পাইয়া! থাকেন ; 

কিন্তু বনবাদিগণই তোমার প্রিয়; জর্থা লল্গশী তোমাকে 

প্রিয়তম বলিয়া মনে করেন এবং তোমাকে পাইতে চাহেন, তুমি 

কিন্তু অকিঞ্চন বনবাসীকেই আত্মদান করিয়। থাক। আনন্দের 

অভিলাষেই লোকে সম্পত্তি সংগ্রহ করে; কিন্তু তাহারা 

অভিলাষের বিপরীত ফলই প্রাপ্ত হইয়! থাকে অর্থাড যে ব্যক্তি 

যত অধিকতর সম্পত্তির অধিকারী, সে ব্যক্তি যে, ততই 

অধিকতর অশাস্তি ভোগ করিয়া থাকে, ইহা বিবেচনাশীল 

বদ্ধিমান্ ব্যক্তি সহজেই বুঝিতে পারেন। পৃথিবীর একমাত্র 

অধীশ্বরকে অহরিশ যেরূপ অশান্তি অনুভব করিতে হয়, তাহা 

তিনিই জানেন । বহি্র্শী ধনহীন লোকে মনে করে, রাজাই 

স্বখী; কিন্তু রাজার মন্তরের সখ রাজাই জানেন। পক্ষান্তরে, 

আমার বলিয়া রক্ষা করিবার বস্ত, যাহার যে পরিমাণে অল্প, 

সে ব্যক্তি সেই পরিমাণে স্তুখী ও নিশ্চিন্ত | মহাজনের! বলেন।-- 

“অর্থানামজ্জ্রনে ছুঃখ-মর্জিতানাঞ্চ রক্ষণে। নাশে ছুঃখং ব্যয়ে 

দুঃখং ধিগর্থং ছুঃখভাঙানম্।৮ অর্থাৎ অর্থের উপার্জজন্রডুঃখ, 

উপার্জ্জিত অর্থের রক্ষণে দুঃখ, নাশে হুঃখ, ব্যয়ে ভুঃখ 7; অতএব 

এরূপ ছুঃখময় অর্থে ধিক। অতএব অর্থ প্রার্থনা করা আর 

ঢুঃখ প্রার্থনা ফরা একই কথা এবং অর্থ সঞ্চয় করা, আর ছুঃখ 

সঞ্চয় করাও সমান1 গোপীগণ বলিলেন, তোমার চরগতলেই 
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লক্ষমীর আনন্দ ; লক্ষ্মী তোমার জন্ই অর্থাৎ পরমানন্দের 

জস্থাই লঙ্গমী হইয়া বসিয়াছেন; কিন্তু তুমি অর্থাৎ আনন্দশম্বরূপ 

বন্ত নিষ্িঞন বনবানীকেই ভাল বাসিয়৷ থাক। বেখানে 

লক্ষ্মী অর্থাত পার্থিব সম্পত্তি, সেখানে তুমি নাই ;- আনন্দ নাই; 
আর যেখানে লক্ষ্মীর অর্থা সম্পত্তির সন্ধন্ধ নাই, সেই খানেই 

তুমি, অর্থাৎ পরমানন্দ,-_-আনন্দঘন-বগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ । 
যে ব্যক্তি গুড় ভিন্ন অন্য মিষ্টান্ন খায় নাই,--দেখেও নাই, 

তাহার নিকট বর্ধমানের সীতাভোগের প্রশংসা করিলে সে 

গুড় ছাড়িতে পারিবেন, প্রত্যুত উপহাস করিবে; কিন্তু যে 

ব্যক্তি সীতাভোগের আন্বাদন পাইয়াছের তাহার আর 

গুড় ভাল লাগিবেনা। আমরা চিরকাল কেবল গুড় খাইয়াই 

আপিতেছি,--সীতাভোগের আস্বাদন জানিনা অর্থাৎ সংসারের 

অসার স্ৃখই বনু জন্ম হইতে ভোগ করিয়া আসিতেছি, ইহাই 

সুখ বলিয়া জানি; ভগব€-পাদপন্মের আম্বাদন পাই নাই; 

তাই রসজ্ঞ খধিদিগের বর্ণিত ভগবদানন্দের কথা শুনিলে বিশ্বাম 

করিতে পারি না । যদিও খধিবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লই; 

তাহা প্রকৃত বিশ্বাস নয়,_-তাহা খাঁটি বিশ্বাস নয়; তাহা সংশয়া- 
কুল কপট বিশ্বাস,__বাগ্ডয় বিশ্বাস মাত্র। ভাই চিরাত্যন্ত 

চিরাস্বাদিত অসার সংসারস্থখ ত্যাগ করিতেও পারি না। 

প্রেমময়ী ব্রজাজনা সীতাভোগের আস্বাদন পাইয়াছিলেন, অর্থাৎ 

পরমানন্দময় মুর্তিমান্ ভগবানের দর্শন ও স্পর্শন পাইয়াছিলেন; 
সুতরাং তীহাদ্ধের সমস্ত সাংসারিক ভোগ্য বস্তু তুচ্ছ হইয়! গেল। 



শ্রীকঞ্চরাসলীল। ৷ ১২১, 

সইজগ্য তাঁহারা বলিলেন,--“ষে দিন তোমার চরণ স্পর্শ! 

রিয়াছি, সেই দিন হইতে আর কাহারো নিকটে অবস্থান: 

চরিতেও পারি না” এইরূপ অবস্থায় সাধক মাত্রেরই এইরূপ 

ইয়া থাকে ; তাহাতে স্ত্রীপুরুষের বিশেষ নাই; প্রকৃত সাধক 

াত্রেরই এই কথা । সাধক বলেন।-. 

“ম্মেরাং ভঙ্িত্রয়-পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ন-দৃ্টি 
বংশীন্তস্তাধরকিশলয়ামুজ্্বলাং চন্দ্রকেণ । 

গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্টে 

মা৷ প্রেক্ষিস্টান্তব যদি সথে বন্ধুসনেহস্তি রঃ 1% 
অর্থাৎ হে সখে! যদ্দি সংসারের আত্মীয় বন্ধুগণের সহিত 

দ্ীড়। করিবার বাঁসনা থাকে, তবে এখন কেশিঘাটের উপকণ্ঠে 

হাস্যবদ্দন কমললোচন পিচ্ছচুড়ায় স্থশোভন বংশীবদন গোবিন্দের 

বিগ্রহ দর্শন করিও না; সে রূপ নয়নগোচর হইলেই সংসারে 

মার যাইতে পারিবে না; আজ গোপীগণ বলিতেছেব যে দিন 

তোমার চরণ-কমল স্পর্শ করিয়াছি, সেই দিন হইতে অন্যের 

নিকটে অবস্থান করিতে পারি না । শ্রুতিও বলিয়াছেন,__“সেই 
গরমপুরুষের সহিত সাঙ্গাণ্ুকার হইলে, সকল কর্ম ক্ষয় হয়, 

দকল সংশয় দুর হয় এবং ছুদয়ের গ্রন্থিন্বরূপ মায়াবন্ধন বিশ্লিষ্উ 
য় যায়। গোপীগণ বেদানুমোদিত চরম কথাই বলিতেছেন। 

| আমরা সে রূপ দেখি নাই, বেশ আছি) ॥ ৩৩ 



১২২ শীকুষ্চরাসলীলা । 

_ জীর্যপদাস্থুজরজশ্চকমে তুলস্যা 
লব্ষীপি বক্ষসি পদং কিল ভৃত্যজু্উম্ | 

যস্যাঃ স্ববীক্ষণ উতান্যস্থুরপ্রয়াস- 
স্তদবদবয়ঞ্চ তব পাদরজঃপ্রপন্নাঃ ॥ ৩৪ 

সপ 

অঅন্্রস্বঃ।-যস্যাঃ (শ্রিয়াঃ ) স্ববীক্ষণে ( হ্ব-কর্তৃক-দৃষ্টিংনিক্ষেপে) 
অন্যস্থুরপ্রয়াসঃ (তন্যেষাং স্থুরাণাং ব্রহ্মাদিদেবানাং প্রয়াসঃ যত্বঃ ) শর 

“(সা লক্্মীঃ) বক্ষসি (তব উরংস্থলে) পদং (বাসম্থানং) লক্বাগ 

(প্রাপ্যাপি) তুলস্যা (বৃন্দ সহ) তৃতাজুষ্টং (তৃত্যৈঃ তকতৈঃ ভু 

সেবিতং ) পদানুজরজঃ (চরণসম্বন্ধিপরাগং) চকমে (কামস্নতে সব) 
কিল ( এবং প্রসিদ্ধিঃ অস্তি ) বয় ( বয়মপি ) তদ্বৎ (শ্রীরিব) ঘর 

পাদরঞজঃ প্রপন্নাঃ ( সমাশ্রিতাঃ )॥ ৩৪ 

টীক। -দ্ৎপাদসৌভাগ্যতবতিচিতরমিত্যাহ শ্রীরিতি ৷ বক্ষসি অসাগ৷ 

স্বানং লব্ধপি তলস্যা সপত্তযা সহ লক্ষীর্যৎ তব পদাম্ুজরজঃ কাময়তে * 

ভূত্যৈঃ সর্বে্্টিমিতি সৌভাগ্যাতিশয়োক্তিঃ | বস্যাঃ ম্বীক্ষ 

শ্রীরাত্বানং বিলোকয়তু ইত্যেতদর্থমন্তেষাং স্ুরাণাং ব্রহ্মাদীনাং তানি 

প্রয়াসঃ সা, তদ্রজঃ তদ্বয়মপি গ্রপন্ন। ইতি ॥ ৩৪ 

- ব্রচ্গাদি অন্যান্য দেব্তাগণ ধাঁছার কৃপাকটাঙ 
পাইবার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট, সেই লক্ষী তোমার বক্ষঃন্থঃ 

স্থান পাইয়াও তুলসীর সহিত তক্তসেবিত চরণরজঃ প্রার্থ 

করিয়াছিলেন। সেইরূপ আমরাও তোমার পদরজাঃপ্রাধিন 
শইয়াছি ॥ ৩৪ | 



প্রকৃষ্ঃরাসলীল । ১২৩ 

তাুপন্ম$ 1 বৈকুণেশ্বরী লক্ষ্মী ব্রজবাসিনী গ্রোপীদিগের 
ধুর ভাবে কৃষ্ণসেব। দেখিয়া, তাহাই পাইবার জন্য বৃন্বাবনস্থ 

বহথবনে তপন্তা। করেন। ভগবান্ তপস্যার কারণ গিজ্ঞাসিলে, 
উনি আপন অভিলাষ ব্যক্ত করেন। তাহা শুনিয়৷ ভগবান্ 

[লেন,_এশবর্ষ্যের সহিত বতুকিঞিশু সম্বন্ধ থাকিতে গোপীভাবের 
সবা কেহই পাইতে পারে না । তুমি অখিল এশ্বর্য্ের অধিষ্ঠাত্রী ৯ 
গাগীভাবে আমার সেব! পাইবে না। আমি অকিঞ্চনেরই 

প্রাপ্য । আমার অন্যান্য কূপ অনেকেই পাইতে পারে; কিন্তু 

সামার এই নন্দনন্দন-রূপ প্রাপ্ত হওয়! সহজ নয়। লক্ষ্মীর সহিত 

গর্থাৎ এশ্বধ্যের সহিত যাহাদদের সম্বন্ধ আছে, তাহার! কখনই 

সামাকে পাইবে না। গোপী ধনজনের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছেন 

লিয়াই আমাকে পাইয়াছেন ; তুমি ধনেশ্বরী ; অতএব আমাকে 
শাইবার আঁধকার তোমার নাই । যাহা হউক। তোমার তপশ্যাও 

বফল হইবে ন1। তুমি স্বর্ণরেখারপে আমার বক্ষঃস্থলে 

সবস্থান কর। সেই অবধি লক্গমী হৃবর্ণরেখারপে শ্রীকৃষ্ণের 

ক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতেছেন। এইরূপ পৌরাণিকী প্রসিদ্ধি 
সা্ছে। গোপীগণ তদমুসারেই এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি, 

লিলেন। গ্রোপীদিগের' এই কথাগুলিতে-দাস্তের- আভাস, 
ওয়া যায় ॥ ৩৪ 



১২৪ শ্ীকফরাসলীল!। 

তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দন তেহজ্যি মূলং 

প্রাপণ্তা বিস্যজ্য বসতীস্ত্পাসনাশাঃ ৷ 

ত্ন্থন্দরন্মিতনিরীক্ষণতী ব্রকাম- 

তপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাঁস্যমৃ.॥ ৩৫ 

অনন্বহ্্ঃ ।-তৎ (তন্মাৎ) বুজিনার্দিন (বৃজিনং ক্লেশম্ অর্দয়ধ 
' নাশক্বতি ইতি হে ক্লেশনাশন ) নঃ ( অন্মভ্যং) প্রসীদ (গ্রীতঃ ভব), 

ত্বহছপাসনাশাঃ (তব উপাসনায়াম্ আশা! বাসন যাসাং তথাভূতাঃ সতাঃ। 

বদতীঃ (গৃহান্) বিস্জ্য (ত্যক্ত1) তে (তব) অজ্বিমূলং (চা 
সমীপং) শ্রাপ্তাঃ ( আগতাঃ বয়ং ) ১ পুরুষভূষণ (হে পুরুযোত্বম ) তং 

স্থন্দরস্মিত-নিরীক্ষণ-তীব্রকাম-তপ্তাত্বনাং (তব যৎ শ্রন্দরং শ্মিতং হামা 

নিরীক্ষণঞ্চ তাভ্যাং ষঃ তীব্রঃ অসহাঃ কামঃ তেন তণ্তঃ আত্মা চিত্ত যামা 

তাসাং ) নঃ ( অন্ভ্যং ) দাসাং ( কিস্করীত্বং ) দেহি ( অনুনন্যন্ব ) ৩৫ 

টীক। ।--+হে বুজিনার্দন ছুঃখহস্তঃ ত্বগূপাসনে ত্বত্তজনে এব আ' 
বাসাং তাঃ। বয়ং বসতীগৃছান্ বিশ্যজ্য যোগিন ইব প্রাপ্তাঃ তব নুন 

শ্রিতবিলসিতনিরীক্ষণেন যল্তীব্রকামন্তেন তগুচিভানাং নঃ হে পুরুষ 

দাস্যং দেহি | ৩৫ 

অন্যুবাদ ।_-অতএব হে ক্লেশনাশন! আমাদের প্র 

প্রসন্ন হও। আমরা তোমারই উর্গামন। করিবার অভিলা, 

ংসার পরিত্যাগ করিয়৷ তোমার চরণসমীপে উপস্থিত হইয়াছি 

হে পুরুষোত্বম। তোমার মধুর হাস্য ও প্রেম নিরীক্ষ 

আমাদের হৃদয় উত্কট কামে জর্জরিত হইতেছে ; আমাদিগ, 

দাস্তে নিযুক্ত কর ॥ ৩৫ - 



শ্রীকষ্ণরাসলীলা । ১২৫ 

তাশপার্ধ্য ৷ পূর্ববশ্লোকে দাস্যের আভাস পাওয়। গিয়াছে 

ই শ্লোকে দাশ প্রার্থনা সুস্পষ্ট গোপীগণ দাস্থ-প্রার্থনা 

রিতেছেন, কিন্তু তাহার মধ্যেই শান্ত ও মাধূর্যযও প্রকাশ 

[ইয়াছে। তীহার! শ্রীকৃষ্ণকে “বুজিনার্দিম” বলিয়! সম্বোধন 
রিলেন; ইহা ঈশ্বরোচিত শান্তভাবের সম্বোধন। আবার 

লিলেন,-_-“তোমার হাস্য ও নিরীক্ষণে আমাদের হদয়স্থ কাম * 

[দীপ্ত হইয়া! উঠিয়াছে, ইহা মাধুর্যোর কথা । তাহা ত হইবেই ; 
ধূর্যতাবে সকল ভাবই আছে; বিচ্ছেদ ঘটিলে বা বিচ্ছেদের 
[শঙ্কা হইলে পর্্যয়ক্রমে এক এক ভাবের উদয় হয়। ইহা 

মন নায়ক-নায়িকা ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, আরূঢ় ভক্তেরও 
গবদদর্শনে বা অদর্শনের আশঙ্কায় এইরূপ হইয়া থাকে । তত্তিন্ন 

[মরা পুর্ন্বে বলিয়াছি, রসান্তরের অবতারণ! ব্যতিরেকে মূল 

সের পুষ্টিসাধন হয় না। অগ্ন-মধুরাদি পেয় রসও পরিবর্তন 
রিয়া আস্বাদন করিতে হয়; নতবা! একরস প্রতিনিয়ত ব৷ 
[ধিকক্ষণ আস্বাদন করিলে, বিরক্তিজনক হইয়া উঠে, ইহা 
কলেই অবগত . আছেন। কাব্যরসের স্বভাবও এরূপ। 

গবান্ শ্রীকৃষ্ণ কাব্যাভিনয়ে ভক্তভাব দেখাইতেছেন; সেই 

মিত্ত প্রেমরূপিণী গোপীর্দিগের মুখন্বার! শ্রতিম্থথকর কাব্যের 
বৰ এবং পরানন্দদায়ক ভক্তির ভাব ছুইই প্রকাশ করিতেছেন ; 

যাহার দয়ার সীম! নাই । আমর! দয়া লইতে জানি না ॥ ৩৫ 

ভাত 6 -টিতততিডেগডরি 



১২৬ শ্রীকষ্ণরাসলীল! । 

বীক্ষ্যালকারৃতমুখং তব কুগুলশ্রি- 
_. গণ্ুস্থলাধরস্থধং হসিতাবলোকমূ। 

দত্তাভয়ঞ্চ ভূজদগ্ডযুগং বিলোক্য 
বক্ষঃ শ্রিয়েকরমণঞ্চ ভবাম দাঁস্যঃ ॥ ৩৬ 

অসন্বস্ট ।__ কুগুলশ্রি গণস্থলাধরন্গধং হসিতাবলৌকং (হস্টি 
হাস্যেন সহ অবলোকঃ নিরীক্ষণং ষন্মিন তৎ) তব অলকাবুৃতম 

দ্বতীভয়ং (দত্তম্ অভয়ং দেন তৎ) ভূজদগুযুগং ( তব স্থদীর্ঘবাহ্দয়ং। 

শ্রিরৈকরমণং ( কমলাশ্রে্রতিজনকং ) বক্ষঃ চ (তব উরঃস্থলং ? 

বীক্ষ্য ( অবলোকা ) দাস্তঃ (কিহ্বর্ধ্যঃ ) ভবাম ॥ ৩৬ 

টীকা ।-_ননু, গৃহস্বাম্যং বিহায় কিমিতি মন্দাস্যং প্রীর্ঘ্যতে ৭ 
আহ্বাক্ষেতি। অলকাবৃতমুখং কেশাস্তরৈরাবৃতং মুখং তথা কুল 
জীর্যয়োস্তে গণ্ডস্থলে যন্মিন্ অধরে সুধা যন্মিন্ তচ্চ তচ্চ, এবং বী 

দত্তাভয়ং ভূজনওযুগং বক্ষশ্চ শ্রিয়া একমেব রমণং রতিজনকং বীক্ষ্য দ 
এব ভবামেতি ॥ ৩৬ | 

অন্মুলীদ্।- আমরা তোমার কুগুলালহ্কৃত গণ্ডস্থল, স্তৃধা 

বিশ্বাধর, সহাস্ত দৃষ্টিপাত-যুস্ত অলকরাজিত' শ্রীমুখ অবলো 
করিয়া, তোমার অভয় প্রদ সুদীর্ঘ বাহুযুগল নিরীক্ষণ করিয়া এ 
তোমার কমলানন্দ-দায়ক বঙ্ষঃস্থল দর্শন করিয়া দাসী হই 

আসিয়াছি ॥৩৬ 

তাপ $।--এখনেও মাধূর্য্য-প্রধান দাস্য। যেখা 

যেখানে ভগবানের প্রতি গোগীদিগের দাস্যময় বাক্য প্রকা 



শ্কষ্রাসলীল!। ১২৭, 

ইবে, সেই খানেই মাধূ্্যাত্বক দাস্য বুঝিতে হইবে,-চাকরাণীর 

খা নয়। ইংরাজরমণীদিগের সে প্রথা নাই এবং অধুনা 
চারতবর্ষীয় ইস্কুল  কালেজোতীর্ণ স্সভ্য স্ন্দরীগণও অপমান 
বোধে সে প্রধা পরিত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু বিনয়ালঙ্কৃত: 
প্রাণ পতিদৈবত অশিক্ষিত ও অসভ্য দলভুক্ত আর্য গৃহিণীগণ 
মগ্ভাপি পতিকে পত্র লিখিবার সময় “আপনার শ্রীচরণের , 

নানী” বলিয়! নাম সই করিয়া থাকেন। ভগবশুপ্রাণ গোপীগণ- 

ই দাসী হইতে চাহিতেছেন। ইঈদৃশলে শৃঙ্গাররমে দাস্যের 
[যোগ হুইল বলিয়! রসাভাসের আশঙ্কা নাই। প্রাকৃত ও 

প্রাকৃত এই ছুটি শব্দ বিপরীত অর্থবোধক 7; অতএব অপ্রাকৃত 
[কল বিষয়ই প্রাকৃত বিষয় হইতে বিভিন্ন । প্রাকৃত জগতে 

প্ভৃত্বেই স্থুখ ; সুতরাং সকলে প্রভৃত্বইই চাহে,_-দাসত্ব সহজে 
কেহ চাহে না। কিন্তু অপ্রাকৃত ধামে অপ্রাকৃত আনন্দময়ের 

াসত্বে যে সখ, তাহা! শতভূত্য-পরিসেবিত আসামুদ্রক্ষিতিপতি 
কল্পনাতেও আনিতে পারেন না। আমর! বলিলে হয়ত অনেকে 

উপহাস করিবেন, কপিলদেব বলিয়াছেন, “সালোক্যসা্টি গামীপ্য- 

ারপ্যৈকত্বমপুযুত | দীয়মানং ন গৃহুন্তি বিন! মসেবনং জনা ॥ 
মর্থাৎ আমার ভক্তগণ সারপ্যা্দি পঞ্চবিধ মুক্তি, প্রদান করিলেও" . 
ঘহণ করেন না, তাহারা কেবল আমার সেবাই চাঁহেন ॥ ৩৬ 

হিরউররাাাতা০৬২০০০০ 



১২৮ শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা। 

কাস্ত্যঙ্গ তে কলপদাস্থত-বেধুণীত. 
সম্মোহিতীর্ধ্যচরিতান্ন চলেভ্রিলোক্যামূ। 

ত্রেলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং 
যদেগাছিজ-দ্রমস্থ্গাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ ৩৭ 

অস্ত্র ।--অঙ্গ (হে কৃষ্ণ) ভ্রিলোক্যাং (ত্রিভূবনে ) কাত 
তে (তব) কলপদামৃত-বেণু-্লীত-সন্মোহিতা (কলানি মধুরাণি পদানি 
যস্মিন তথাভূৃতম্ অমৃতন্বূপং বেণুগীতং তেন সম্মোহিত হ্ৃতচিন্ত 

সতী) ত্রেলোক্যসৌভগম্ (ব্রিভুবনন্থন্দরং ) ইদং রূপং চ নিরীক্ষা 
(দৃষ্টা ) আধ্যচরিতাৎ (নিজধর্মাৎ ) ন চলে (ন বিচলিতা ভবেং) 

ষৎ(যতঃ) গোতবিজদ্রমমুগাঃ ( নিখিলস্থাবরজঙ্গমাঃ ইত্যর্থঃ) পুলকানি, 

অবিভ্রন ( অবিভরুঃ) ॥৩৭ 

টাকা ।__ননব, জুগুগ্মিতমৌপপত্য মিত্যুক্তং তত্রানঃ-_কা স্ত্রীতি । অন 

হে শ্রীকষ্চ কলানি পদানি যন্মিন তৎ আরতং দীর্ঘমুচ্ছি তং স্বরালাঁপ 
ভেন্তেন। অমুতেতি পাঠান্তরে কলপদামৃতময়ং বেণুগীতং তেন 

সম্মোহিত! সতী কা ব৷ স্ত্রী আর্্যচরিতান্লিজধন্মান্ন চলেৎ যন্মোহিতাঃ পুরুষ 

অপি চলিতাঃ। কিঞ্চ, ত্রেলোক্যসৌভগমিতি। যদযতঃ। অবিভ্রন্ 

অবিভরুঃ। তন্দ্যোতকশব্বশ্রবণমাত্রেণা পি তাবরিজধর্মত্যাগো যুক্তঃ কিং 
পুনস্বদভবেনেতি ॥ ৩৭ 

অন্যুাদ ।--হে কৃষ্ণ ! তুমি বলিয়াছ,_উপপতি আশ্রয় 

করা ্ত্রীজাতির পক্ষে অত্যন্ত নিন্দিত; আচ্ছা, বল দেখি, ত্রিভূবনে ৷ 
এমন নারী কে আছে যে, তোমার মনোহ্র পদ-বিশিষ্ট অমৃষধ-. 
ময় বেণুগীত শ্রবণ করিয়া এবং তোমার ত্রিভুবনন্ুম্দর এই রূগ 



প্রীকষ্ণরাসলীল!। ১২৯ 

সবলোকন করিয়া, ম্বধন্মন হইতে বিচলিত নাহয়? তোমার 

ীত-শ্রুবণে এবং তোমার রূপ-দর্শনে গাতী, মৃগ, পক্ষী ও বৃক্ষ 

[কলও লোমাঞ্চিত হইয়! থাকে ॥৩৭ 

তাত্পর্ষ্য ।- পূর্বের শ্রীক্ের রূপ ও গীতের বিষয় যেরূপ 
গালোচনা কর! হইয়াছে, তদমুসারে সেই রূপ-দর্শনে ও গীত- 

গবণে স্থাবরণ্জলমেরও লোমাঞ্চিত হওয়। অসম্ভব নয়। কি স্থাবর, 
$ জঙ্গম, সকলেই সেই আনন্দময় রূপে মুগ্ধ এবং আনন্দের 

[র্ষণে আকৃষ্ট হইয়! রহিয়াছে । অতএব গোপীদিগের বাক্য 
'ষৎ মাধুর্য-মিশ্রিত পরম তত্বের কথা । আরও, কামোন্মক্তা 
মিনী পরপুরুষে অত্যাসক্ত হইলে, তাহার ধন্মাধন্ম জ্ঞান থাকে 

|; থাকিলে কাধ্যপিদ্ধিও হয় না। সেইরূপ মনুষ্য ভগবতপ্রেমে 

মস্ত হইলে, তাহারও শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মাধন্্ন বোধ থাকে না এবং 
|কিলে অভীষ্ট লাভও হয় না। কিন্তু জানিয়! রাখিতে হইবে, 
ত্বম অধিকারীর পক্ষেই এইরূপ ব্যবস্থা, নিম্নাধিকারীর ধর্ম্ম- 

গে পাপই হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই জন্যই রথ- 

লক ভগবান্ শ্রী আপন প্রিয় সখা অজ্জ্নকে ধর্ম 

রিত্যাগ করিতে পুনঃ পুনঃ*নিষেধ করিয়া, ক্ষত্রিয়োচিত সংগ্রামে 
[বন্তিত করিলেন। আজ এখানে যিনি রসিকনাগর, তিনিই 

খানে রধের সারথি । নিরাপদ পথে রথ চালানই সারথির 

তবব্য। তাই এরূপ করিয়াছিলেন ॥ ৩৭ 



১৩৪ শীকঝয়াসলীল! ৷ 

ব্যক্তং ভবান্ ব্রজভয়ারিহরোহভিজাতে 
দেবে! ষথাদিপুরুষঃ সবরলোকগোপ্তা 

তন্নো নিধেহি করপন্কজমার্তবন্ধো 
তপ্তস্তনেষুচ শিরঃস্বচ কিস্করীণাম্ ॥ ৩৮ 

স্পপস 

মি 

অনন্য ।-'যথ। আদিপুরুষঃ দেবঃ (নারায়ণঃ ) স্বরলোকগোর্ধী 

(হ্বর্গপালকঃ), [তথা] ব্যক্তং ( নিশ্চিতং ) ভবান (ত্বং) ব্রজভয়াঞ্তিহরঃ 

(ব্রজস্য ভয়ম্ আর্তিং চ হরতি ইতি তথা) অভিজাতঃ ( আবিভূতঃ); 
তং (তম্মাৎ) আর্তবন্ধো (হে দীননাথ ) কিস্করীণাং (দাসীনামস্মীকং) 

তণডস্তনেষু (কামোষ্ণকুচেযু) শিরঃস্থচ (মন্তকেযুচ ) করপক্কং ( কর 
কমলং ) নিধেহি (স্থাপয় )॥ ৩৮ 

টীকা ।_ব্যক্তং নিশ্চিতম্॥ ৩৮ 

অন্যুবাদ।- নিশ্চয়ই স্থুরুলোকপালক আদিদেব নারায়ণের 
ম্যায় তুমি ব্রজবাদীর শারীরিক ও মানপিক ছুঃখ দুর করিবার 
জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ। অতএব হে দ্রীননাথ ! এই ব্রজবাসিন 

কিন্করীদিগের সন্তপ্ত স্তনমণ্ডলে ও মন্তকে তোমার করকমর 

অর্পণ কর ॥৩৮ 

পাশাপাশি 

সপ 

তাশুপর্ধ্য।-গোগীগণ আপনাদ্দিগকে কিন্করী বলি 

পরিচয় দিলেন, স্তনে করা্পণ প্রীর্ঘন করিলেন এবং মস্তকে৫ 

হস্তার্পণ করিতে বলিলেন । অতএব এই গ্লোকে শান্ত) দাস্য ও 

মাধুর্য্যের কথা স্পষ্টই রহিয়াছে । গোর্গীদিগের উক্তিতে এ 
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শেষ শ্লোক; এই চরম শ্লোকে তাহার! আপনাদের চরম অভিপ্রায় 
দানাইলেন। কুচ-কমলে করার্পণের কথাটা বড়ই অশ্লীল 
ইল। ইহার পর প্রকৃত রাসলীলা আরম্ভ হইলে, আরও 

গধিকতর অশ্লীল কথা শুনিতে হইবে; সেই সময়ে ইহার 
তিপ্রায় বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইবে। 
তগবদূবাক্যের উত্তরে গোপীগণ যে সকল কথা বলিলেন, 

হার মধ্যে অধরামৃত দ্বারা কামানল নির্ববাপণ এবং তপ্ত 
করা্পণের কথা ছাড়িয়া দিলে, অবশিন্ট সকল কথাই 

মার্থবিষয়িণী। আর কাম-নির্বাপণ ও তপ্তস্তনের কথ| 

ধরোভ্ত শৃরঙ্গার-কথাপদেশ অর্থাৎ উপরিস্থিতি আবরণ বা 
মাত্র। অতএব স্থুবুদ্ধি সাধক লক্ষ্য করিবেন ; গোপীদিগের 
ত্যকেই অন্তরে অন্তরে ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন,_-এক 
গ পরপুরুষাসক্ত1! বিপ্রলস্তাপন্না ব্যভিচারিণী কামিনী, আর 
[ক ভাগ সর্বত্যাগিনী ভগবদনুরাগিণী পরমানন্দ-প্রাধিনী 
প্রমময়ী প্রকৃতি। কামানল-নির্বাপণের কথ! কাঙিনী-ভাগের 
বং পরমার্থ-বিষয়িণী কথা প্রেমময় প্রকৃতি-ভাগের। ভূতময় 
রপুরুষের ভূঁতময় অঙ্গসংস্র্গে কামিনীর তাশুকালিক স্থখবোধ 
॥ বটে, কিন্তু কামানল বা স্তন-কণু,তি নিঃশেষে নিবৃত্তি পায় 
॥ ওপাধিক অস্থায়ী আনন্দের লৌভেই স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর 

ংসর্গ করিয়া! থাঁকে ) কিন্ত কেহই চির- নির্ববতি লাভ করিতে 
রেনা। আনন্দ-স্বরুপের সংস্পর্শ পাইলেই জীবের চির- 
রবতি। গোপীগণ কাম-কণ্তির চির-নির্বাণ চাহেন, তাই 
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আনন্দময় বিগ্রহের নিকট তাহা ই প্রার্থন] করিতেছেন। কান্ত" 

কামিনী হইয়! জ্বাল। জানাইতেছেন, মা'র কৃষ্ণভাবিনী হুইয়! নির্বাণ 

প্রার্থনা করিতেছেন। প্রেমমার্গের ভগবশু-সাধক পুরুষ হইলেও 

তাহার এই দশা হইবে,__-তাই রাধার ভাবে গৌর। শ্্রীগৌরান। 
রাধ! হইয়াই কৃষ্ণের জন্তা পাগল হইয়াছিলেন ; রাধা না হইলে হইতে 

পাঁরিতেন না। কিন্বদন্তী আছে, একদা মিরাবাই বুন্দাবনবাঁসী 

আদর্শ ভক্ত সনাতন গোলন্বামীর সহিত সাক্ষাত করিতে গিয়া 

ছিলেন। স্ত্রীলোক বলিয়। বিরাগী সনাতন তাহার সহিত সাক্ষাং 

করিতে চাহিলেন না; তাহাতে মিরাবাই তাহাকে দ্বণ! করি 

বলিয়াছিলেন,__সনাতন এখনে! “পুরুষ' হইয়া আছে, অতএব 
আমিও তাহার সহিত স।ক্ষাৎ করিতে চাই না । ভক্তি শান্তর 

সিদ্ধান্তানুসারে একমাত্র ভগবান্ই পুরুষ, তন্তিন্ন সমস্তই প্রকৃতি। 
অতএব প্রকৃতি হইয়া! সকলকেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাদন 

করিতে হইবে। পুরুযাভিমাঁন থাকিতে কৃষ্ণসেব। পাওয়া যায 

না। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে না! পারিয়া, অনেক বৈষ্ণব: 
ভিমানী মানব, মেয়ে সাঁজিয়া কৃষ্ণ ভজিতে আরম্ত করিয়াছেন। 

মেয়ে সাঁজিলে চলিবে না; মানবী মেয়ে আর প্ররুতি উভয় 

সম্পূর্ণ বিভিন্ন ; অতএব প্রন্কৃতি হইতে হইবে, মেয়ে মানুষ 
অহে। সদ্বাশয় পাঠক ও সাধকগণ চন্দ্রাভিলাষী উূবা বালকের 

হ্যায় অনধিকারচারী লেখকের প্রতি দয়৷ করিয়! ইহার গু? 

তাতপধ্য বুঝিয়া লইবেন ॥ ৩৮ 
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প্্রীশুক উবাচ ॥ 

ইতি বির্বিতং তাঁসাং শ্রুত্বা যোৌগেশ্বরেশ্বরঃ | 
প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্বারামোহপ্যরীরমৎ্ড ॥ ৩৯ 

অম্বস্ঃ ।--যোগেশ্বরেশ্বরঃ (কৃষ্ঃ) আত্মারামঃ অপি (নিজানন্দপুর্ণো 
পি) তাসাং (গোপীনাং ) ইতি (পূর্বোক্তং ) বিক্লবিতং ( বিলপিতং ) 
কতা! (আকর্য) প্রহস্য (প্রকৃষ্টং হসিত্বা) সদয়ং (কুপাপূর্ব্বকং ) 
গাগীঃ অরীরমৎ ( রময়ামাস ) ॥ ৩৯ 

টীকা ।-_বিক্লবিতং পারবশ্তবিলপিত* গোপীররীরমৎ রময়্ামাস ॥ ৩৯ 

অন্যবাদ ।__যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারাম 

হইয়াও গোপীদিগের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণে দয়াপরবশ 

হইয়! সহাস্য-মুখে তাহাদিগকে রমণ করাইলেন ॥৩৯ 

তাৎপর্ধ্য ।-_কৃষ্ণপ্রাণ গোপীগণ ভগবগুকৃত পরীক্ষায় 

উত্তীর্ণ হইলেন। ভক্তবতুদল ভগবান্ও তাহাদের মনোবাঞ্থ 

পূর্ণ করিলেন। হারা মহাকবি কালিদ্বাসের কুমারসস্তব 
পাঠ করিয়াছেন, ত্রাহারা জানেন, দেবাদিদের মহাদেবও আত্মানু- 
ত্র! পার্বতীকে এইবূপেই পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাহাকে 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দেখিয়া, আত্মসেবায় অধিকার দরিয়াছিলেন। 

তাহাও এই পরমার্থ তন্বেরই কথা । ভগবান্ দয়ার সাগর; কিন্তু 
তাহার দয়! চাহে কে? চাঁহিবেই বা কেন? জকলেরই দকল 
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আছে--ঈশ্বরের দয়ার প্রয়োজন কি? যাহারা, ঈশ্বরের দয় 
চাহে, তাহার! প্রায় মুখেই চাহিয়া থাকে, অন্তরের সহিত নয়৷ 
তাহারা মনে মনে জানে, আমাদের ধন আছে, জন আছে এষ 

আমরা নিজেও ক্ষমতাবান্। ভগবান্ অন্তর্ধ্যামী, তিনি তব 

বুঝিতে পারেন; স্থৃতরাং তাহার দয়! হয় না, দয়ার সাগা 
নির্ব্বিকার হুইয়াই থাকেন। যদি কেহ কাহারে৷ নিকট ভি 

করিতে গিয়া বলে, *আমার মাপিক সহস্র মুদ্রা আয়ের ভূ 
সম্পত্তি আছে; আমি চারিপুজ্রের পিতা এবং নিজেও স্থশ্থশরীর। 

অতএব আমাকে কিঞ্িৎ ভিক্ষা দ্িন।” ইহাতে দাতার দয়! 

কি? কখনই না। ভগবানেরও ঠিক সেইরূপ) যাহ 

কিছু আছে বা কেহ আছে, তাহার উপর তীহার দয়া হয় ন 

ভগবানকে পাইতে হইলে, ব্রজ-গোপীর ন্যায় সর্ববত্যাগী হই] 

হইবে ; জগতের সহিত যৎ্কিঞ্চি সম্বন্ধ থাকিতে তাহার? 

হইবে না-_তাহাকে পাওয়। যাইবে না। ব্রজবালাদিগের 

কিছুই নাই,--আর কেহই নাই; তাহাদের দাড়াইবার স্থান নাই 

বাহিরেও নাই--অন্তরেও নাই ) তাহারা অন্তর্ধ্যামীকে অন্ত 

কথা জানাইয় প্রাণ ভরিয়া কাদিলেন; অন্ত্যামীও ও 

বুঝিলেন,__দয়ার সাগর উদ্বেল হইয়। উঠিলেন। তিনি নিরাঃ 
গোপীদ্দিগকে নিজাশ্রয় প্রদান করিতে প্রস্তুত হইলেন। 

শ্রুতি বলিয়াছেন,_তিনি দুরে, তিনি নিকটে, অ' 
ভগবানকে পাওয়া যেমন কঠিন, তেমনই সহজ। গ্ 

ক্ষপটতার গন্ধ থাকিলে, তিনি অনেক দুরে এবং ব্রজগোপীর ! 
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অকপটে অশ্রুপাত করিলে, তিনি নিতান্ত নিকটে । যে যাহাকে 

প্রাণের সহিত ভালবাসে এবং যে যাহাকে প্রাণের সহিত পাইতে 

চাহে, সে যদি তাহাকে দেখিতে ন! পায়, তাহার সহিত কথা 

কহিতে ন1! পায় এবং তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে না পায়, তবে 

দুই করে নয়ন ঘর্ষণ করিয়া,__নয়ন নিষ্পীড়ন করিয়া! অশ্রু 

বাহির করিতে হয় না; বিন! চেষ্টায়, বিন! ইচ্ছায়, অজ্ঞাতসারে 

অশ্রু আপনা আপনিই বাহির হইয়া পড়ে। যিনি প্রাণের 

সহিত ভগবানকে চাহেন। ভগবদ্দর্শনে তাহারও অশ্রুপাত না 

হইয়! থাকিতে পারে না। এব্ূপ অচেষ্িত, অনভিলধিত ও 

অজ্ঞাত অশ্রুই আনন্দময় অন্তর্য্যামী ভগবানের মূল্যন্বরূপ। 

এরূপ অশ্রু একবিন্কু দিলেই তিনি আত্মদ্দান করিয়া থাকেন। 
তিনি ভক্তগণকে এরূপ অশ্রপাত শিখাইবার জন্যই আপন 

অভিন্নস্বরূপা রাঁধ! প্রভৃতি হলাদিনী শক্তিদিগকে বিভিন্নস্বরূপা 

করিয়া অন্তর্ধানের ছলে অনুক্ষণ কাদাইলেন। ব্রহ্মা 

দেবছুল্ল বস্তুর মূল্য একবিন্দু অকপট অশ্রু; ইহা অপেক্ষা 

নিকট, সহজ ব| সলভ আর কি হইতে পারে ? স্থুচতুর সৌভাগ্য- 
বান সাধকের ভগবশুকৃপা অতিস্থলভ,--আর ুর্ভাগ্য লেখকের 

কেবল কালী, কলম ও ফাগজই সুলভ ॥৩৯ 



১৩৬ শীকৃষ্ণরাসলীল! । 

তাভিঃ সমেতাভিরুদারচেষ্টিতঃ 

প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভিরচ্যুতঃ | 
উদ্বারহাঁসদ্বিজকুন্দদীধিতি- 

বর্রোচতৈণাস্ক ইবোড়ুভিরতিঃ ॥ 
উপগীয়মান উদগায়ন্ বনিতাশতযৃথপঃ। 
মালাঁং বিভ্রদৃবৈজয়ন্তীং ব্যচরন্মগয়ন্ বনম্ ॥ 
নদ্যাঃ পুঁলিনমাবিশ্য গোঁগীভিহিমবালুকমূ । 
জুষ্টং তত্তরলানন্দিকুমুদামৌদবাঁয়ুন! ॥ ৪০ 

অন্বন্ত্রঃ ।--উদ্বারহাসদিজকুন্দনীধিতিঃ উদারচেষ্টিতঃ ( উদার 

চেষ্টিতং যস্য সঃ) অচ্যুতঃ ( অস্থলিত প্রতিজ্ঞঃ শরীক: ) প্রিয়েক্ষণোং 
ফুলমুখীভিঃ (প্রিরস্য ঈক্ষণেন উৎফুল্লানি মুখানি যাসাং তাভিঃ) সমেতাঙি 

(মিলিতাতিঃ) তাভিঃ ( গোপীভিঃ ) উডভুতিঃ ( নক্ষত্ররাজিতি;) বৃ 

€ পরিবেষ্টিতঃ) এণাঙ্কঃ ইব ( এণঃ মুগঃ অঙ্কে ক্রোড়ে যস্য সঃ চন্ত্রইব 
ব্রোচত (বিশেষেণ অশোভত ) ॥ 

বনিতাশত-যৃথপঃ (বনিতানাং মহিলানাং শতানি যৃথানি দলানি পারি 

রক্ষতি ইতি তথা বহুনারীনায়কঃ শ্রীকৃষঃঃ ) বৈজয়ন্তীং ( পঞ্চবর্ণপু 

গ্রথিতাং) মালাং বিভ্রৎ (কে ধারয়ন্) উপণীয়মানঃ € গোপীতি 
গীতেন ব্যমানঃ) উ্গায়ন্ (ন্ব়ং চ উচ্চৈঃ গায়ন সন্) গো 

[ সহ] নদ্যা; (কালিন্াঃ) তত্তরপানন্দিকুমুদীমোদবায়ুন! (তসা 

কালিন্যাঃ তরটৈ তরঙ্গৈঃ আনন্দী চাসৌ কুমুদামোদযুক্তঃ কুমুদ দৌরং 

বিশিষ্টঃ বাসুঃ তেন ) ভুষ্টং (বাতং) হিমবালুকং”( হিমাঃ শীতলাঃ বানু 



শ্লীকষ্রাসলীলা ৷ ১৩৭, 

যত্র তৎ) পুলিনম্ (তীরম্) আবিশ্ত ( উপত্রজ্য ) বনং (বৃদ্দাবিপিনং ) 
মওয়ন্ ( অলমু্ববন্ ) ব্যচরৎ (বিচচার )॥ ৪০ 

টীকা ।--প্রিয়স্যেক্ষণেন উৎফুল্লানি মুখানি যাসাং তাভিঃ। 

উদারহাসশ্চ ছিজাশ্চ তেষু কুন্দকুহ্মবদ্দীধিতির্যস্য সঃ। এণাঙ্বশ্চন্দ্রঃ ॥ ৪* 

অন্যুবাদ ।--সহাম্যবদনে কুন্দকুন্থম-সদৃশ দন্তরাজির 

প্রভাবিশিষ্ট উদারকর্ম্মা অচ্যুত প্রিয়দর্শনে প্রফুল্লমুখী গোপী- 
বন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া নক্ষত্রপরিবেষ্তিত শশধরের ন্যায় 

স্থশোভিত হইলেন। 

নবশীতল বালুকাসমুহে সমান্ভৃত কালিন্দীপুলিনে তরঙ্গ 

স্পর্শীসমীরণ কুমুদগন্ধ বহন করিয়া মন্দ মন্দ প্রবাহিত 
হইতেছে। বনুনারীনায়ক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গলদেশে বৈজয়ন্তীর 
মালা ধারণ করিয়া! গোপীদিগের সহিত তথায় গমন পূর্বক 

বিচরণ করিতে লাগিলেন । তীহাদ্দের বিচরণে তত্রত্য বনভূমি 

অলঙ্কত হইয়া উঠিল। গোপবালাগণ শ্রীকৃষ্ণের গুণবর্ণন 

করিয়া সংগীত করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও উচ্চস্বরে 

সংগীত করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৪০ 



-১৩৮ শ্রীকফ্রাসলীল!। 

নীবী-স্তনালভননর্্নন্থাগ্রপাতৈঃ। 
ক্ষেল্যাবলোকহুসিতৈর্র'জঙ্বন্দরীণা- 

মুতস্তয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকাঁর ॥৪১ 
স্পা 

অসন্বশ্থঃ ।-_বাহুপ্রসার-পরিরম্ত-করালকোরু-নীবিস্তনালভন-নর্দ 

নথাগ্রপাতৈঃ ক্ষেল্যাবলোকহসিতৈঃ [ চ] ব্রজনুন্নরীণাং ( ব্রজাঙ্গনানাং 

রৃতিপতিম্ (রত্যাঃ পতিং কামং) উত্তস্তয়ন্ ( উদ্দীপয়ন্) রমগাঞ্চকার ৪ 

টাকা ॥_ বাহুপ্রসারশ্চ পরিরস্তশ্চ করালকাদীনামালভনং ম্পশ্শশ্চ ন 

পরিহাসশ্চ নখাগ্রপাতশ্চ তৈঃ। ক্ষেল্যা ক্রীড়য়াচ অবলোকৈ" 

হসিতৈশ্চ কামং তাসাম্ উদ্দীপয়ন্ তা রময়ামাস ॥ ৪১ 

অন্যুাদ।--তিনি কখনে! বান্ুপ্রসারণ, কখনে! আলিজন 

কখনে। করম্পর্শ, কখনো! অলকম্পর্শ, কখনো! উরু, নীবি ও স্তনের 

আালভন, কখনে| বা মিষটালাপ, দৃষ্টিপাত ও হান্থদ্বারা গোপীদিগে 

কামোদ্দীপন করিয়া তাহাদিগকে রমণ করাইলেন ॥৪১ 

শীশুপন্ম।--শুকোক্ত এই তিনটি শ্লোক কেবল কাঝো' 

চিত রস-পোষক অজমাত্র ॥ ৪১ 

পারার পা, ররর 



শ্রীকষ্ণরাসলীল! ৷ ১৩৯ 

এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্পবূমান! মহাতনঃ। 

আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যোহভ্যধিকং ভূবি ॥৪২ 

অসন্থন্ত্রঃ ।--মহাত্মনঃ (মহান্ আত্ম! যস্য তন্মাৎ অনাসক্তচিত্তাৎ ) 

ভগবতঃ কৃষ্ণাৎ এবং ( অনেন প্রকারেণ ) ল্ধমানাঃ (লন্ষঃ প্রাপ্ত: মানঃ 

সংকারঃ বাভিঃ তাঃ গোপ্যঃ) মানিগ্তঃ (গব্বিণ্যঃ সত্য:) তুবি 
(পৃথিব্যাং) আত্মানং স্ত্রীণাম্ ( রমণীনাম্) অধিকং (প্রধানং) মেনিরে 

(নিশ্চিতবত্যঃ ) ॥ ৪২ 

টাক ।__মহাত্মনশ্চ অনাসক্তচিত্তাৎ ॥ ৪২ ॥ 

অনন্যুলাদ ।-গোগীগণ মহাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট 

এইরূপ সম্মান লাভে গর্বিবিত হইয়া প্রত্যেকেই আপনাকে 

পৃথিবীন্থ সমস্ত নারীগণের প্রধান বলিয়া! মনে করিলেন ॥৪২ 

তাৎপন্ঘয।-গোপীদিগের বাস্তবিক গর্ব নাই। ভূতময় 

দেহে আত্মাভিমান হইলে এবং সেই দেহাভিমান জন্য গর্ববাদি 

জন্মিলে, অন্যাভিনিবেশৃ-বশতঃ ভগবদ্দর্শন হয় না। এই তত্বো- 

পদেশ পৃথিবীতে প্রচার করিবার নিমিত্ত ভগবানেরই এই লীলা; 

অর্থাৎ তিনিই নিজাভি প্রায় পুর্ণ করিবার অভিলাষে গোপীদিগের 
হৃদয়ে এরূপ গর্বেবর উত্তেজনা করিয়া দ্রিলেন ॥৪২ 



১৪৩ শ্রীকৃষ্তরাসলীলা । 

তাঁসাঁং তু সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ 
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রবান্তরধীয়ত ।18৩ 

ইতি শ্রীরষ্ণ-রাসলীলায়াং প্রথমোহ্ধ্যাঁয়ঃ। 

অনন্বন্ত্রঃ ।-_কেশবঃ (শ্রীকৃষ্ণ) তাসাং ( গোগীনাং ) তৎসৌভগমদং 
(স চাসৌ সৌভগমদশ্চ ইতি তং সৌভাগ্যহেতুকাত্মগৌরবং) মান! 
(গর্বং চ) বীক্ষ্য (অবগত্য ) প্রশমায় ( মদমান-দমনায় ) প্রসাদায 

(গোপীঃ প্রতি অন্ুগ্রহায় চ) তাত্রেব ( তশ্মিন্ স্থানে এব ) অস্তরধীয়ত 
( অদৃষ্তঃ অভূৎ )॥ ৪৩ 

ইতি শ্রীৃষ্ণ-রাঁসলীলান্বয়ে শ্রথমোহ্ধ্যায়ঃ। 

টীক। -তৎসৌভগেন ম্দ্ম্ অস্বাধীনত|ম্। মানং গর্ববম্। কেশবঃ 

কশ্চ ঈশশ্চ তৌ বয়তে ( বশয়তি ) ইতি তথা সঃ ॥ £৩ 

ইতি শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীল।-টীকা নাং প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ। 

অন্যুলাদ ।--ভগবান্ কেশব গোঁগীদিগের সৌভাগ্য-হেতুক 
এরূপ মদ্র ও মান অবগত হইয়া, মদ ও মান প্রশমন পুর্ববক 

তাহাদিগকে কৃপা করিবার নিমিত্ত সেই স্থানেই অনৃশ্ব 

হইলেন ॥8৩ টা 

ইতি শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলানুবাদে প্রথম অধ্যায়। 

তাতপর্ময।__শুকদেব বলিলেন,--ভগবান্ সেইস্ানেই 

অস্তহিত হইলেন। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, ভগবাদ্ 
সেম্থান হইতে কোথাও যান নাই; সেই স্থানেই ছিলেন অথ 



শ্রীকষ্ণরাললীল! ৷ ১৪১ 

গোপীগণ তাহাকে দেখিতে পাইলেন না । মানসিক তগবদ্দর্শনের 

বিষয় চিস্ত। করিলে, আমর! এই লীলার তাণপধ্য অবগত হইতে 

পারি। মন যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে ছুইবস্ত ধারণ করিতে 

পারে না, এ বিষয় পূর্ববে আলোচিত হইয়াছে। গোপীদিগের 

মন যতক্ষণ দেহ-গৃহাদি ভুলিয়া! কৃষ্ণেতেই অভিনিবিষউ ছিল, 
ততক্ষণ তাহার! কৃষ্ণদর্শন পাইতেছিলেন; যখনই মন দেহে আসিল 

অর্থাৎ এই দেহম্বরূপ আমরাই কামিনীকুলের প্রধান বলিয়! 

মনে হইল, তখনই কৃষ্ণ অদৃশ্য হইলেন। এইজন্য শ্র্তি ছুই 

কথাই বলিয়াছেন,--“মনোদ্ারাই ব্রহ্মদর্শন করিতে হইবে” 

একথা বলিকাছেন এবং “যাহা মনোদ্ধার। মনন করা যায় না, 

তাহাই ব্রহ্ম” একথাও বলিয়াছেন। ইহার তাণুপর্্য এই যে, 

অন্যাভিনিবেশ-শুন্ত নির্মল মনেই ্রহ্ষাদর্শন হয়, অন্যাসক্ত মলিন 
মনে হয় না। শ্রুতি যাহা বলিয়াছেন, ভগবান্ তাহাই লীলা! 

করিয়া দেখাইলেন। 

এই লীলায় ভগবানের ছুইটি অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল,_-উপরিস্থ 

ছলময় শুর্জার-রসে বিচ্ছেদ না হইলে রস পরিপুষ্ট হয় না, 
ইহা কাব্য-রদসিক মাত্রেই জানেন। রসশান্ত্রে বলিয়াছেন,-. 

“ন বিনা বিপ্রলন্তেন শৃঙ্গারঃ পুষ্টিমশ্নুতে । কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ 
ভূয়ান্ রাগো বিবর্ধতে।” অর্থাৎ যেমন শুভ্রবস্ত্র পীত লোহিত প্রভৃতি 
বর্ণাস্তরে রঞ্জিত করিতে হুইলে, প্রথমে কষায়িত করিতে অর্থাৎ 

কষ দিতে হয়। কযায়িত বন্ত্রেই অন্যবর্ণ সমধিক প্রতিফলিত হইয়া! 

থাকে, সেইরূপ বিচ্ছেদের পর মিলন অধিকতর সুখের হয় ; 



১৪২ শ্রীকষ্রাসলীল!। 

বিচ্ছেদে ন| হইলে অবিচ্ছিন্ন মিলনে শৃঙ্গার-রস পরিপুষ্ট হয় 
না। এই নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ শৃঙ্গার-রসের নায়ক হইয়! রস-পুষ্ঠির 
জন্য গোপীদিগের বিচ্ছেদ ঘটাইলেন; আবার অপর পক্ষে, 

ভগবান্ হইয়া ভক্তের প্রেমোৎকণ্ট পরিপাকের নিমিত্ত অস্তহিত 
হইলেন। যেমন জ্বরাদি রোগের উপশম হইলে পথ্যলাভের 

পরেও সুদৃঢ় স্বাস্থ্যের নিমিত্ত কিছুদিন ওষধ সেবন ও নিয়ম 
পালন করিতে হয়, সেইরূপ জ্ঞানলাভের পরেও জ্ঞানপরি- 

পাকের জন্য জ্ঞানাভ্যাস আবশ্যক এবং প্রেম লাভের পরেও 

প্রেম-পরিপাকের প্রয়োজন। ভগবান গোপীদিগের প্রেম- 
পরিপাকের নিমিত্ই এইরূপ লীলা করিয়া জনসাধারণকে 
শিক্ষা দিলেন। এ কথা ভগবান নিজমুখেও গোগীদ্দিগকে 
বলিবেন। 

রাসপধ্যধ্যায়ের প্রথম অধ্যায়ে, পরস্পর অত্যন্ত অনুরক্ত 

নায়ক-নায়িকার পরিহাসগর্ভ প্রণয়কলহের ছলে আর্ঢ ভক্তের 
ভগবদ প্রাপ্তিজন্য অন্তরানন্দকর কাতর্য্য প্রদ্িত হইল ॥৪৩ 

ইতি শ্রীকৃষ্ণ রাঁসলীলা তাৎ্পর্য্যে প্রথম অধ্যায়। 



দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ | 
৮ ও 

প্রীশুক উবাচ ॥ 

অন্তহিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ | 
অতপ্যংস্তমচক্ষাণাঃ করিণ্য ইব যৃথপম্ ॥১ 

. আন্বস্রঃ।-ভগবতি (শ্রীরুষ্ণে) সহসৈব (হঠাৎ এব) অন্তহিতে 

(তিরোহিতে মতি) করিণ্যঃ (হস্তিন্যঃ) যুখপতিম্ ইব (দলপতিমিব ) 

রজাঙ্গনা: (ব্রজরমণ্য: ) তম্ (শ্রীকৃষ্ণ) অচক্ষাণাঃ (অপধ্তস্তযঃ) 

টার ব্ভৃবুঃ) ॥ ১ 

ব্রিংশে বিরহসন্তপ্তগোপীভিঃ কষ্ণমার্গণম্। 
উন্মত্তবন্দীর্ঘরাত্রাং ভ্রস্তীভিবনে বনে ॥ 

চীক1 ।--অচক্ষাণাঃ অপশ্থান্ত)ঃ ॥১ 

অন্যুব্বাদ ।--ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সহসা মস্তহিত হইলে, যৃথপতি 

গজেন্দ্রের অদর্শনে করিণীদগের ন্যায় ব্রজগোপীগণ তাহাকে না 

দেখিয়া নিতান্ত সম্তপ্ত হইলেন ॥১ 

তা্পর্খ্য।-এই শ্লোকের দৃষ্টান্তাংশে নায়ক-নায়িকার, 
ভাৰ এবং দার্টাস্তিকে ভগবান্ ও ভক্তের ভাব। যুধপতিকে 
না দেখিয়া করিণীদিগের যে রূপ সন্তাপ হয়, তাহা কাম-সম্তাপ ১ 
আর ভগবানের অদর্শনে ভক্তের যে সন্তাপ হয়, তাহ। প্রেম- 
সম্তাপ। অতএব কাম-সস্তাঁপের কামাংশ পরিত্যাগ করিয়া, 
কেবল সম্তাপাংশেই দুঁটীন্ত বুঝিতে হইবে। সর্ববাংশে দৃষ্টান্ত 



১৪৪ শ্রীরষ্ণতরাসলীল|। 

হয় না; এখানে ভগবানের অদর্শনে প্রেমরূপিণী গোপীদিগের 

অসহা সন্তাপ প্রদর্শনই মহধির অভিপ্রেত। 

ভগবানের অদর্শনে গোপীদিগের যেরূপ মনস্তাপ হইয়াছিল; 

তাহা প্রাকৃত দৃষ্টান্ত ছারা প্রকাশ করা যায় না। ধীহারা আনন্দ, 

ময়কে পাইয়! হারাইয়'ছেন, তাহারাই সে মনস্তাপ বুঝিয়াছেন। 

প্রাকৃত প্রিয় বস্তুর অদর্শনে ষত প্রকার মনস্তাপ হইতে পারে৷ 

তাহার মধ্যে যাহা অত্যন্ত সন্তাপক, তাহাই অবলম্বন করিয়া 

গোঁপীদিগের মনস্তাপ শাংশিক প্রদর্শিত হইয়াছে । মাতঙ্গজাতি 

স্পশেক্দিয়ের অত্যন্ত বশীভূত ; ভাহ! প্রসিদ্ধই আছে। মহা- 

জনেরা বলিয়াছেন, 

“কুরজ-মাতঙ্গ-পতঙজভূঙ্গ-মীনা-হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ । 

একঃ গ্রমাদী সকথং ন হন্যতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ ।” 

অর্থাু কুরজ, মাতল, পতন্গ, ভূজ্গ ও মীন এই পাঁচ জাতির 

এক এক জাতি পঞ্চেন্দ্রিয়ের এক এক ইন্ড্রিয়ের বশীভূত হইয় 

বিন হয়; একই জাতি যদি পাঁচ ইন্দ্িয়েরই বশীভূত হইয়! 

পড়ে, তবে তাহার বিনাশ হইবে না কেন? করিণীগণ করীর 

অদর্শনে স্পর্শস্ুখ ন1 পাইয়া এত অধীর ও সন্তপ্ত হয় যে, 

তাহারা যন্ত্রাবদ্ধ করীর আম্রাণ পাইয়! আপনারাও যন্ত্রাবদ্ধ হইয়! 

পড়ে। এইজন্য করিণীর দৃষ্টান্তে গোপীদিগের সন্তাপ কথক্চিং 

প্রদর্শিত হইল মাত্র কামের ভিতর দিয়াই প্রেম বুঝিতে হুইবে; 

এ বিষয় পরে আলোচিত হইবে । তাই রাসলীলার উপরিভাগ 

কামের স্থায় প্রতীয়মান 1১ 



জরকফ্রাসলীল!। ১৪৫ 

ম'নোৌরমালাপ-বিহারবিভ্রমৈঃ | 
আক্ষিগুচিতাঃ প্রমদা রমাপতে- 

্তাস্তা বিচে! জগৃহুস্তদাত্বিকাঃ ॥২ 

অন্বয় 1--প্রমদাঃ (ত্রজনুন্দর্ধ্যঃ ) রমাপতেঃ ( লক্ষ্মীকাস্তস্য কফ্ণস্য )' 

ত্যানতরাগন্মিত-বিভ্রমেক্ষিতেঃ মনোরমালাপ-বিহারবিভ্রমৈঃ আক্ষিগ্ুচিত্তাঃ 

আকুষ্টমানসাঃ অত এব ) তদাত্বিকাঃ ( তন্ময্যঃ সত্যঃ) [ তস্য] তাঃ তাঃ . 

পূর্বকৃতাঃ ) বিচেষ্টাঃ ( ৰিবিধাঃ ক্রিয়া: ) জগৃহঃ ( অন্ুচক্দুঃ ) ॥২ 

টীকা ।_গত্যাচ অনুরাগম্মিতাভ্যাং বিভ্রমেক্ষিতানি সবিলাস- 
রীক্ষণানি তৈশ্চ মনোরম! আলাপাশ্চ বিহারাশ্ ক্রীড়াশ্চ বিভ্রমা! অন্যেচ 

্লাসান্তৈশ্চ রমাপতের্গত্যাদিভিরাক্ষিপ্তানি আকুষ্ঠানি চিত্তানি যাসাং 
৷ অতস্তন্সিন্নেৰ আত্ম! যাসাং তাঃ। তস্য বিবিধাঃ চেষ্টাঃ অগৃন্ঃ | 

নুকরণেশাক্রীড়ন্ ॥২ 

৷ অন্মুবাদ।_ভগবানের স্থললিত গতি, স্থুবিমল হাস্য, 
কপট অনুরাগ, মনোহর বিলাস, সানুরাগ নিরীক্ষণ, আনন্দ- 

নিক আলাপ, নানাপ্রকার বিহার ও অন্যান্য বিবিধ চেষ্টায় 
গাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল; সুতরাং তাহারা তন্মনক্ক 
য়া, তাহারই পূর্ব্বকৃত সেই সেই আচরণের অনুকরণ করিতে 
গিলেন ॥২ ৃ 

তাহুপধ্্য।-- প্রগাঢ় প্রণয়ে ও অকপট প্রেমে ইহা সম্পূর্ণ 
ভাবিক। প্রিয়তম . নায়কের আদর্শনে প্রণয়িনী নায়িকার 

১ 



১৪৬ রন গ্রবকরানলীলা। 

এইরূপই হইয়া থাকে । বিচ্ছে্াবস্থায়, প্রণয়িনী নায়িক! প্রন 

নায়কের ভাবভঙ্গি চিন্তা করিয়াও আনন্দ পায় এবং আনন্দ পায 

বলিয়াই সে চিস্তা আপনা আপনিই হৃদয়ে উপস্থিত হয় । কেহ 
কেহ প্রনষ্ট নায়কের ক্রিয়া-কলাপ চিন্ত। করিতে করিতে মান 

মনেই হাসে ও মনে মনেই কাদে । কেহ ঝ অদম্য আবে! 

অধীর হইয়! নায়কের সেই সেই ক্রিয়া চিন্তা করিতে করিতে 

স্বয়ং অনুকরণ করিয়! বাহিরেও প্রকাশ করিয়া ফেলে? স্তৃতরাং 

ধর! পড়িয়া ষায়। প্রণয়ী নায়ক ও প্রণয়িনী নায়িক! উভয়েরই 

বিরহাবস্মায় এইরূপ হইয়! থাকে । তবে, কামিনী-হৃদয় স্বতা' 

যতই কোমল, সেই জন্য এইরূপ অবস্থ! নায়িকারই প্রধানত 

দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ 

কখনও প্রাণ ঢালিয়। গুপ্ত প্রণয়ের পাল্লায় পড়িয়া এবং প্রণয়ের 

গ্রগাট্াবস্থায় বিচ্ছেদের নিদারুণ আগ্বাদন পাইয়া থাকেন, 

তিনিই ইহ্থার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন। সেই ন্ুখময় সম্মিলনে 
বিচ্ছেদ ঘটিলে, প্রণয়িনী নায়িকার যেরূপ মনোভাৰ হইয়া! থাঝে 

প্রিয়াদপি প্রিয়তম পরমাত্-ম্বরূপ ভগবানের অদর্শনে আর 

ভক্তের ঠিক সেই অবস্থা হইয়া থাকে । রাসলীলার উপরিভার্ 

নায়ক-নায়িকার ভাব দেখিয়া অনেকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন) 
কিন্তু ভাবুক ও রূপিক পাঠক বা শ্রোতা অবশ্যুই বুবিবেন) 
নায়ক-নায়িকার দৃষ্টান্ত ভিন্ন স্থুগু় রাসলীল! বুঝিবার উপায 
নাই। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, বেদাস্তদর্শনেও- এঁ দৃষ্টান্ত! 
পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন, -“পর-ব্যসদিনী নারী ব্যগ্রাপি ণ 



স্রীকাফাাসলীল! । ১৪৭ 

গ। তদেবান্বাদয়ত্যন্তর্নব্স্জ.রসায়নম ॥ এবং শুদ্ধে পরে 
ধীরো বিশ্রাস্তিমাগতঃ । তদেবাস্থাদয়ত্যন্তবর্যহিব্যবহরক্লপি ॥৮ 

ধঘাৎ যেমন পরপুরুষাসক্তা নারী গৃহকাধ্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও . 
স্তরে অন্তরে সেই জারানন্দ আস্বাদন করে ; বিশুদ্ধ পরতন্ে 

নি বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন, সেই ধীর ব্যক্তিও সেইরূপ বাহে 

যারা সংসারের কার্য করিতে করিতেই অন্থরে অনুক্ষণ সেই 

মানন্দ আম্বাদন করিয়া! থাকেন। অতএব একবার মাত্র 

রাসলীল! পড়িয়াই চটিয়! উঠিলে চলিবে ন!; স্থির, ধীর ও ঠাণ্ডা 

হইয়! গাটু অভিনিবেশের সহিত পুনঃ পুনঃ মনন করিলেই সকল 
শয় দূর হুইবে। প্রগাটু প্রণয়ের বিচ্ছেদাবস্থায় নায়ক নায়িকার 
রূপ তন্ময়ত| হইয়াই থাকে। তত্িম্ন আমর যদি চিন্তা 

দেখি তবে বুঝিতে পারি, প্রতিনিয়তই দকলেরই এরূপ; 

এরূপ না লইলেও, ক্ষণিক কিক্চিন্ময়তা হইয়া থাকে; 
জামাদেরও হয়। দেখিতে পাওয়া যায়, এক এক জন মনুষ্য 

রাস্তায় চলিতেছে এবং আপন! আপনিই নানা কথা কহিতেছে; 
ইহার কারণ আর কিছুই নয়; সে তখন কোনো বস্তুতে ৰা 
কোনে! ব্যক্তিতে তন্ময় হইয়া গিয্লাছে। যাহার! মুখে এরূপ 

কথা কহে না, তাহারাও 'কিছু না কিছুতে প্রতিক্ষণেই তন্ময় 
হইতেছে। যখন যাহা চিন্তা করিবে, তখনই তাহাতে তল্ময় 

হইবে; চিস্তার কলই এইরূপ । একটি বিষয়ে, এ চিন্তা স্থায়ী 
হলেই সমাধি হইল। গোপীর ভাহাই হইয়াছিল ১--আমাদের 

ংসারেগোঁপী' তঙগবানে ৫২ 



১৪৮ জ্রীকফরাসলীলা। 

গতিম্মিতপ্রেক্ষণভাষণাঁদিষু 

প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূচমুর্তয়ঃ | 
অসাবহস্তিত্যবলান্তদাত্বিকা . 

ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ ॥৩ 

অসন্বস্সঃ'-প্রিরস্য (শ্রীকষ্ঞস্য) গতি-ন্মিত-প্রেক্ষণ ভাষণাদয 

(গতিশ্চ ন্সিতঞ্চ প্রেক্ষণঞ্চ তানি আদীনি যেষু তানি তেযু) প্রতিরামূর্ভ! 

(আবিষ্টবিগ্রহাঃ ) প্রিয়াঃ অবলাঃ (শ্রীকষ্ণপ্রিয়াঃ গোপ্যঃ ) তদাতিকা! 

(তন্মিন কৃষ্ণে আত্মা যাসাং তাঃ তন্মরাঃ ) [ অতঃ] কৃষ্ণবিহার-বিভ্রমা; 

[সত্যঃ] অসৌ (কৃষ$ঃ) অহম্ ইতি শ্ভনেদিষুঃ (পরম্পরং নিবেদি তবত্যঃ )1$ 

টীকা ।--অপিচ, গতিম্মিতোত। প্রিয়ন্ত গত্যাদিযু প্রতিরঃ 

আবিষ্টা মূর্তয়ে। যাসাং তাঃ। অতঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ কৃষন্তেব 

বিহারবিভ্রমাঃ ক্রীড়াবিলাসা যাসাং তাঃ। অহমেবাসৌ কৃষ্ণ ইডি 
পরম্পরং নিবেদিতবত্যঃ ॥ ৩ 

অন্যুলদ।অবলা গোপবালাদিগের মুর্তি প্রিয়ত 

শ্রীকৃষ্ণের স্থললিত গঠি, সুমধুর হাস্য, অনুরাগ, নিরীক্ষণ ও 
অমৃতময় বাক্যাদিতে আবিষ্ট হইয়া গেল; স্থতরাং তাহার! তন্ময় 

হইয়। গেলেন; এই নিমিত্ত আপনারাই'কৃষ্ণের ম্যায় গমন, কৃষের 

হ্যায় হাদ্য, কৃষ্জের স্বায় শিরীক্ষণ ও কৃষ্জের শ্থায় বাক্যালাগ। 

করিতে করিতে “আমিই কৃষ্ণ বলিয়া পরস্পর পরিচয় দিতে 

লাগিলেন ॥৩ ৃ 

তাওুপম্ধ্য।--যোগী সমাধি-অবস্থায় ধ্েয় পরমাত্ধায় তদাকার 



জীকষ্ঃাসলীলা । ১৪৯ 

হইয়া থাকেন; স্বপ্নদর্শা ব্যক্তি স্বপ্নদৃষ্ট দেহে তদাকার হয় এবং 
্জাগ্রদবস্থায়ও অনেকে অবস্থা-বিশেষে অভিনিবিষ্ট হইয়া তন্ময় 
হইয়া যায়। এ সকল কেবল অনন্যচিত্তে অভিনিবেশের. ফল। 

প্রাকৃত পদ্দার্থে অভিনিবেশ হইলে যে তদাকার হয়, তাহাও এক 

প্রকার যোগ বা সমাধি। প্রাকৃত পদার্থে অভিনিবিষ্ট হইলে, যে 
আনন্দ অনুভূত হয়, তাহা ওপাধিক আনন্দ ; সেই জন্য তাহাতে 
অধিকক্ষণ অভিনিবেশ থাকে না। যোগী বিমলানন্নস্বরূপ পর- 
মাত্মায় অভিনিবিষ্ট হন, সেই জন্য চিরানন্দ আম্বাদন করেন। 

গোপীদিগের মুর্তিমান্ পরমাত্মায় অভিনিবেশ ; স্ৃতরাং তাহারা 

কষ্তাকার হইয়া গেলেন,__ ইহা প্রেম-যোগ ব! প্রেম-সমাধি-জ্ঞান; 
যোগ, ও ভক্তির কথা শুনিলে অনেকে মনে করেন, এগুলি 

পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয়; কিন্তু আমরা তাহা বুঝি না; 
মামরা জানি এ তিনের একটি অপরটিকে ছাড়িয়। থাকিতে 
গারে না। ভ্বান-প্রধান উপাসনাই জ্ঞানমার্গ, বোগ-প্রধান 

উপাসনাই ষোগমার্গ এবং ভক্তিপ্রধান উপাসনাই ভক্তিমার্গ। 
গাপী প্রেমের মুর্তি হইলেও জ্ঞানিনী ও ষোগিনী । যখন তাহার! 
গারমানন্দ-স্বরূপ ভগবান্কেই পরম পদার্থ বলিয়া বুবিস্বাছেন, 
5ধন তাহারা জ্ঞানীর শিরোমণি; যখন তাহার! ভগবানেই 

চ্ময় হইয়া যাইতেছেন, তখন যোগীর প্রধান এবং যখন তাহার৷ 

চগব€ুসেবা পাইবার জন্য উন্মন্তের ম্যায় কীদিতেছেন, তখন 

ঠা্গরা ভক্তের শিরোভূষণ। আজ কৃষ্ণতাবিনী গোপীদিগকে 

মামরা সমাধিস্থ ধ্যেয়াকার-প্রাপ্ত যোগীর ন্যায় দেখিতেছি ॥৩ 



১৫৪ প্ীহ্ঃযাসপীলা । 

গায়ন্ত্য উচ্চেরমুমেব জংহতা 
বিচিক্যুরুম্মত্বকবদ্বনাদ্বনম্। 

পপ্রচ্ছুরাকাশবদস্তরং বহি- : 
ভূ'তেষু সম্তং পুরুষং বনস্পর্তীন্ ॥৪ 

অনন্বস্্ঃ ।--সংহতাঃ (মিলিতাঃ) [গোপাঃ] উন্মত্তবকবৎ (উন্মত্ত ই 

অমুমেব (শ্রীকঞ্মেব) উচ্চৈঃ (তারশ্বরেণ ) গার্ত্য: ( শ্বরালাগে, 
বর্ণরন্তঃ) বনাৎ বনং (গচ্ছন্ত্যঃ ) বিচিক্যুঃ (অমৃগরন্); আকাশ 

তৃতেষু (স্থাবরাদিযু) অন্তরং (মধ্যে) বহিঃ [চ] সম্তং (বর্তমান 
পুরুষং বনম্পতীন্ (বৃক্ষান্) পগ্রচ্ছুঃ (পৃষ্টবত্যঃ )॥৪ 

টাকা ।-_-কিঞ্চ, গায়ন্ত্য ইভি। বনাদ্বনাস্তরং গচ্ছত্ত্ো বিঁচকা 
অসৃগয়ন্। উন্নত্ততুল্যত্বমাহ | বনস্পতীন্ পপ্রচ্ছঃ। তৃতেযু অস্তরং থে 

সম্তং পুরুষং বহিশ্চ সম্তমিতি ॥ ৪ 

অন্যুজাদ।-_ তাহার! সকলে মিলিত হইয়া উন্মত্তীর গ্যায 
উচ্চম্থরে কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে বন হইতে বনাস্তর 
অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং যে পুরুষ সমস্ত ভূতের অন্তর 

বাহিরে বিষ্ভমান রহিয়াছেন, বুক্ষগণকে ত্বাহার সন্ধান জিজ্ঞাম 

করিতে লাগিলেন ॥৪ | 

তাশুপম্ব্য।-মহধি নয়টি শ্লোকে গোপীদিগের কৃষ্ণ-জিজ্ঞাম 

বর্ণন করিয়াছেন; সকল শ্লোকে সেই জিজ্ঞাসারই কথা; স্তৃতরা 

সকল শ্লোকের একই তাতপর্য্য ; অতএব শেষ শ্লোকের গ 
ইহার তাৎপর্ধ্য বিবৃত হইবে, এখন সংক্ষেপে বলা যাইতেছে ॥ 



জীরকরাসলীল! । ১৫১ 

দৃষ্টো। বঃ কচ্চিনশ্বথ প্ক্ষ ন্যঞ্জোধ নো মনঃ। 
নন্দসূনুর্গতো৷ হা প্রেম্হাসাবলোকনৈঃ ॥৫ 

অন্ত ।+ হে) অঙ্থখ, প্লক্ষ ( হে পর্কটিন্ ), নাগ্রোধ (ছে হট), 
ননশুগুঃ (নন্দনন্গনঃ) নঃ (অন্মীকং) মনঃ হত্বা ( চোলরিত্বা) গতঃ 

(পলায়িতঃ); বঃ (যুষ্মাভিঃ ) .স:] দৃষ্টঃ কচ্চিৎ ( অবলোকিতঃ কিম্) ৪৫ 

_. সীকা ।--তৎ প্রপঞ্চ্তি নবভিঃ । তত্র মহত্বাদেতে পশ্টেযুরিত্যাশয়! 
অঙ্থখাদীন্ পৃচ্ছন্তি দুষ্ট ইতি। প্রেমহাসবিলসিতৈরবলে[কনৈনোংশ্মাকং 
ধনো হ্ৃতা। চৌর ইব গতঃ। ঝেযুন্মাভিঃ কিং দৃষ্ট ইতি । € 
পপ পপপ তি 

অসন্যুলীদ ।-হে তশ্বথ ! ছেএ্লিক্ষ! হে বট! নন্দলন্দন 

আমাদের মন হরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে; তোমরা তাহাকে 

দেখিয়াছ-কি ? ॥৫ 

তাুপার্য্য ।- শ্রীধরম্বামী মহোদয় এই শ্লোকের আভাসে 
বলিলেন, “মহন্বাদেতে পশ্বেযুরিত্যাশয়া অশ্বথাদীন্ পৃচ্ছস্তি” 
অর্থাৎ ইহারা মহাবৃক্ষ ; ইহাদের মস্তক অত্যন্ত উন্নত ; স্থৃতরাং 

ইহাদের দৃষ্টি অনেক দুর পর্যন্ত যায়; অতএব ইহারা শ্রীকৃষ্ণকে 
দেখিয়া থাকিবে,-+এই আশায় অশ্বখাদি অতুযচ্চ বুক্ষগণকে 

জিজ্ঞাস। করিতেছেন। শ্রীধরস্বামী অসাধারণ ভাবনাচতূর ; তিনি 
বিরহাতুরা গোপীদের ফ্জানোভাব অনুভব করিয়াছিলেন, তাই 
এরূপ আভাস দিয়াছেন। তিনিও ষে সংসারসম্থন্ধ পরিত্যাগ 

করিয়। মনে মনে শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এরূপ 

অবস্থায় এরূপই ত ছয় ॥৫ 



৬৫২ শ্ীরষ্তরাসলীল। । 

কচ্চিৎ কুরুবকাঁশোক-নাগ-পুন্নাগ-চম্পকাঃ | 

রাঁমান্ুুজে৷ মানিনীনামিতে। দর্পহরম্মিতঃ ॥৬ 

, অনন্বহাও ।--কুরুবকা শো কনাগপুনীগচম্পকাঃ (কুরুবকাশ্চ অশোকা* 

_নাগাশ্চ পুনাগাশ্চ চম্পকাশ্চ তে; ছে তত্বম্নামানে। বুক্ষাঃ ) মানিনীনা! 

(মানবতীনাং ) দর্পহরম্মিতঃ ( দর্পনমনহাসাঃ ) রামান্ুজঃ ( বলরামাবরন্ত; 

কৃষ্ণ; ) ইতঃ কচ্চৎ (গতঃ কিম্ )॥ ৬ 
শশী পি 

টীক:।-মহাত্তঃ স্বপুট্পৈবভুপকারিণশ্চেতি কুরুবকাদীন্ গুচ্ছ 
কচ্চিদ্দিতি । হে কুরুবকাশোকাদয়ঃ| দর্পহুরং শ্মিতং যন্ত সঃ ইতে। 
গতঃ কচ্চিদ্িতি ॥ ৩ 

অসন্নুনীদ ।-__হে কুরুবক! হে অশোক! হে নাগ 
হে পুন্নাগ ! হে চম্পক বৃক্ষগণ ! ধাহার' মধুর হাম্য দেখিলে 
মানিনী কামিনীদিগ্সের ছুর্জয় মান দুরে যায়, বলরামের কনিষ্ঠ 
সেই কৃষ্ণ এই স্থান দিয়। গিয়াছেন কি ? ॥৬ 

তাতপপ্্য ।--গোপীগণ ভগবানের বিশেষণ দিলেন, 
“মানিনীনাং দর্পহরস্মিত:” অর্থাৎ ধাহার সুমধুর হাস্য দেখিলে 
মানিনীদিগের অভিমান অপগত হয়। ইহা ক্াপাততঃ কাবোর 

হ্যায় প্রতীত হইলেও পরম-তত্ববোধক । শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ 
আনন্দঘন । ভূতময় মনুষ্যের মুখে হাস্য দেখিলে আনন্দ হয়। 
হাস্যই আনন্দের পরিচায়ক; সেই ভ্তুম্ই হাম বড় মধুর। 
হাস্য যদি যত্কিঞ্চি আনন্দের পরিচয় দিয়া এত মধুর হয়, 
তবে মুণ্তিমান্ সাক্ষাত আনন্দের হাস্ত কত মধুর, তাহা কৃষ্ণময়ী 
গোপী ভিন্ন আর কেজানিবে? সে হাসির দর্শনে মানবের 

আর আত্মাভিমান হৃদয়ে স্থান পায় না ॥৬ " 



শ্রীকষ্ণরামলীল! ৷ ১৫৩ 

কচ্চিৎ তুলপি কল্যাণি গোবিন্চরণপ্রিয়ে। 
পহ ত্বালিকুলৈবি রদ উন্তেইতিপ্রিয়োহচ্যুতঃ ॥৭ 

অনন্শ্রঃ 1 -কল্যাণি (ভাগ্যবতি ) গোবন্দচরণপ্রিয়ে (গোবিন্দস্য 

চরণানাং প্রিয়া তৎ সনদ শ্রুকুষ্জপ্রিয়তনে। তুলসি অলিকুলৈ: ভ্রেমরগণৈঃ) 

গহত্বা (ত্বাং) বিভ্রৎ (ধারয়ন্) তে (তব) অভিগ্রিয়ঃ ( অতিশয়েন 

প্রিয়; ) অচ্যুতঃ ( কৃষ্ণ: ) দৃষ্টঃ কচ্চিৎ (অবলোকিতঃ কিম্ )॥৭ 
2 
টীক্ষা ।-_অলিকুলৈঃ সহ ত্ব। ত্বা" ।বত্রত্তবাতিপ্রিয়্য়া কিং দৃষ্ট ইতি ॥৭ 

শশী শাক 

অন্যন্বীদ ।হে ভাগ্যবতি কষ্ণিয়ে তুলসি! শ্রীকৃষ্ণ 
তোমার প্রিয়তম, তোমারই ভ্রমবরান্থিত মাল! কট ধারণ করিয়া 

আছেন; তুমি তাহাকে দ্েখিয়াছ কি? ॥৭ 
সি শি ীশিশিি 

তাওুপর্ধ্য ।_ শান্্রীয় পুজাপদ্ধতির তাণুপধ্য অতি গুঢ় ১. 
মামাদের সামান্য বুদ্ধিতে সকল বিষয়ের ধারণা হয় না। 
যাহ! আমাদের ধারণায় ধরে না, তাহাই যে মিথ্যা, এমন কথা 
বলা সাহসের কার্ধ্য । জ্ঞান-বিজ্ঞান-পারদর্শী গভীর চিন্তাশীল 
মহধিগণের সকল অভিপ্রায় মনুষ্য-সাধারণে বুঝিতে পারে না; 
গোপীগণ তুলসীকে “গোবিন্দচরণ-প্রিয়ে” বলিলেন; শান্ত্েও 
দৃট হয়, তুলসীই বিষুঃপুজার প্রধান উপকরণ; ডলসী ভিন্ন 
বিষুপুজ] হয় না। যিনি বিষুঃপুজা করিথেন, তাহাকে তুলসীর 
মালা ধারণ করিতে হইবে । অতএব আমরা না বুঝিলেও তুলসী 
কষ্তপ্রিয়। ; খধিবাকা মিথ্যা নয়। সেই জন্ই গোপীগণ 
তুলসীকে গোবিন্প্রিয়া বলিলেন এবং তাহাকে কৃষ্ণবার্তা 
জিজ্ঞাসা] করিলেন। তুলসী যে, পাত্বিক বস্ত্র, তাহাতে সন্দেহ 
নাই; সুতরাং সব্ব-্বরূপ বিষ্ুুর প্রিয়া, আমরা এই পর্যন্ত 
অনুমান করিতে পারি ॥৭ | 



৯৫৪ জীতযারাযাদীল।। 

মালত্যদর্শি বঃ কচ্ছিম্মলিকে জাতিযৃথিকে । 
শ্রীতিং বো৷ জনয়ন্ যাতঃ করম্পর্শেন মাঁধবঃ ॥৮ 

অনন্যা? ।-( হে) মালতি (হে) মল্লিকে (হে) জাতিকে (5) 

বৃথিকে ! মাধব; (রমানাথঃ) করম্পর্শেন (যুম্মাহথ করার্পণেন ) ৭ 

(যুক্সাকং : গ্রীতিং ( আনন্দং ) জনয়ন, ( উৎপাদয়ন্ ) যাতঃ (গতঃ) ৭ 

4 যুস্বাভিঃ ) অদশি কচ্চিং (দৃষ্টঃ কিম) ৮ 

টীক]।-_গুণাতিরেকেইপি নমত্বাদিমা; পশ্তেযুরিতি পৃষ্চন্তি মালতীতি। 
হে মালতি মঙ্লিকে জাতিযুথিকে যুদ্মাভিঃ কিমদর্শি দৃষ্টঃ। করম্পশেন ৭ 

,ঞ্রীতিং জনয়ন্ কিং যাত ইতি । অত্র মালতীজাত্যোরবাস্তর বিশেষে! দ্রষ্টব্য; | 

অন্যুবাদি।_-হে মালতি! হে জাতি! হে যুথিকে ! মাধ 
করম্পর্শদ্বারা তোমাদের আনন্দ বর্ধন করিতে করিতে গিয়াছে 
'তোমর! দেখিয়াছ কি ? ॥৮ 

তাতুপর্ধ্য ।--ভাবুক-চুড়ামণি শ্রীধর এই গ্লোকের অভা 
'দ্বিলেন, “গুগাতিরেকেহপি নয্মত্বাদিমাঃ পশ্বেয়ুরিতি পুচ্ছস্তি' 
অর্থা গোপীগণ মনে করিলেন। মালতী-মল্লিকাদি পুষ্প বৃদ্ 
সদগ,ণ-শালী হইয়াও নআ 7; অতএব ইহারা কুষ্ণদর্শন পাইয়াছে 

গোগীগণ জানেন এবং আমরাও শান্ত দেখিয়াছি, গুরুমুখ 
উপদেশও পাইয়াছি; কৃষ্ণলাতের মুলমন্ত্রই নম্র হওয়া! । তাই 
'মহাপ্রভু বলিয়াছেন, “'তৃণাদপি স্ুনীচেন তরোরপি সহিষুঃন 
অমানিন! মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদ! হরিঃ1৮” অধীর! গোপী এধ। 

এচেতনাচেতন বুঝেন না, তাহার! জানেন নজর হইলেই কৃ 
পায়; তাই নস ্রস্বভাব মালতী,-মল্লিকা-প্রস্ভূতিকে* জিজ্ঞাম 
করিতেছেন ॥৮ | 



গীরররানলীল ৷ ১৩৫ 

চুত-প্রিয়াল-পনসাসন-কোদিবার- 
বন্বক-রিন্ব-নকুলাজ-কদন্ব-নীপাঁঃ | 

যেহন্যে পরার্ধভবকা! যমুনোপকুলাঃ 
ংসম্ত কৃঞ্খপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ ॥৯ 

অন্থস্ত্রঃ ।- চুত-প্রিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-অঘক-বিদ্ব-বকুলাত্র- 
কাঘনীপাঃ (চুতাশ্চ প্রিয়ালাশ্চ পনসাশ্চ অসনাশ্চ কোবিদারাম্চ 

দুমঘববশ্চ অর্কাশ্চ বিশ্বাশ্চ বকুলাশ্চ কদম্বাশ্চ নীপাশ্চ তে হে তত্ররামানঃ 

ক্ষাঃ) যে অন্তে ( এততিন্নাঃ ) পরার্থভবকাঃ ( পরোপকারার্থবীবনাঃ) 

বমুনৌপকৃলাঃ ( কালিন্দীতীরস্থিতাঃ) [ বৃক্ষাঃ ] গ্হিতাত্মবনাং (রহিত: 

শন্টঃ আত্ম। চেতঃ যাসাং তাঃ তাসাং) নঃ (অন্মভ্যং ) কৃষ্ণপদবীং 

( কষ্মার্মং ) শংসন্ত ( কথয়ন্ত )॥ ৯ 

টাকা ।--ফলাদিভিঃ সর্বপ্রাণিসন্তর্পকা, এতে পশ্তেযুরিতি পৃচ্ছত্তি 

চতেতি। চুতাঅয়োরবাস্তরজাতিভেদঃ কান্বনীপয়োশ্চ। হে চুতাদয়ঃ 

যেইন্টে পরার্থভবকাঃ পরার্থমেব ভবে! জন্ম যেষাং তে যমুনোপক্লাঃ 

যমুনায়াঃ কুলসমীপে বর্তমানান্তীর্ঘবাসিন ইত্যর্থঃ। তে তবস্তঃ রহিতাত্মনাং 

শৃন্তচেতসাং নঃ কৃষ্ণপদবীং কৃষ্ণস্য মং শংসম্ত কথযন্ত ॥ ৯ 
৯০ পাপী পা প্পাপাসাশিতীি 

অন্যুবাদ ।-হে চুত ! হে প্রিয়াল ! হে পনস | হে অসন! 

হে কোবিদার ! হে জন্বু! হে অর্ক! হে বিশ্ব! হে বকুল! 

হেআত্র! হে কদম্ব! হেনীপ! হে যমুনাতীরব্তি-পরার্থ- 

জীবন অন্যান্ত বৃক্ষগণ ! আমরা৷ আত্মহারা! হুইয়াছি; আমাদিগকে 

কৃষ্ণের পথ বলিয়া দ্বাও ॥৯ 
টি উট 



১৫৬ শ্ীরষ্ণরাসলীল! । 

কিস্তে কৃতং ক্ষিতি তপো! বত কেশবাজ্যি- 
্পর্শোসবোতপুলকিতাঙ্গরুহৈবিভাসি । 

অপ্যজ্যি-সম্ভব উরুক্রমবিক্রমাদৃবা 
আঁহো৷ বরাহবপুষঃ পরিরস্তণেন ॥ ১০ 

অনন্তর ।-ক্ষিতি (হে ক্ষিতে) তে (ত্বয়া) কিং (কীদৃশং) 

তপঃ ( ব্রতং ) কৃতং ( আচরিতং ) কেশবাজ্বিস্পর্শোৎ্সবা ( কৃষ্ণপদম্পর্শা' 

নন্দা) অঙ্রুহৈ (অঙ্গাৎ রোহস্তি ইতি অঙ্গরহাঃ তৃান্কুরাঃ তৈঃ) 

উৎপুলকিত! ( উল্লোষাঞ্চিতা) বিভাসি (শোভসে ) অপি (কিং) অয়্ং 
( উৎসবঃ ) অজ্বি,সম্তবঃ (অজ্বেঃ সম্ভবঃ যস্য সঃ কৃষ্ণপরম্পর্শজাতঃ) বা 

(অথবা! ) উরুক্রমবিক্রমাৎ (ত্রিবিক্রমপদাক্রমণাৎ) আহে! ( অথবা) 

বরাহবপুষঃ ( শুকররূপিণ;ঃ বিষ্ঞোঃ ) পরিরন্তণেন €আলিঙ্গনেন 

জাত; )॥ ১০ 

টাকা ।- হে ক্ষিতি ক্ষিতে তে ত্বয়া কিং তপঃ কৃতম্। যা ত্বং 
কেশবাজ্ঘিস্পর্শোৎ্দবা কেশবাজ্যিস্পর্শেন উৎসবে! যস্যাঃ সা, কত: 

অঙ্গরুহৈঃ উৎপুলকিতা রোমাঞ্চিতা বিভাসি শোভসে |. তত্র বিশেষং 

পৃচ্ছস্তি। অপি কিম্ অয়মুৎসবঃ অজ্থিসম্তবঃ অধুন! তস্যৈকদেশাজ্বি- 

সংস্পর্শস্ত ত:। যদ্থা নৈতাবৎ কিন্তু উরুক্রমবিক্রমাৎ পূর্ব্বমে প্রিবিত্রমদ্য 

পদা র্বাক্রমণাৎ। আহে অথবা নৈতাবদেব অপিতু ততোহপি পূর্বং 

বরাহুসা বপুষঃ পরিরস্তণেনেতি। অতন্ত্য়া নৃনং দৃষ্টস্তং দর্শয়েতি ॥ ১০ 
শপ াসপিপ শপ পাপ ৮ শসা পা 

অন্মুলীদ 1 হে ধরণি! তুমি কিরূপ তপন্তা করিয়াছ, 

বল। দেখিতেছি কেশবের চরণস্পর্শে তোমার্, পরমাঁনন্দ হইয়াছে; 

যেহেতুক, তুমি নিজাজজাত তৃণাঙ্কুরে উতপুলকিত হইয়া শোভা 



হকৃষ্খরাসলীল!। ১৫৭ 

পাইতেছ। বল দেখি, এইবার কৃষ্চচরণ স্পর্শে ই কি তোমার 

এইরূপ পরমানন্দ হইয়াছে? কিংবা পূর্ববর্তী ব্রিবিক্রমের 
পদাক্রমণে হইয়াছে ? অথবা ভাহারও পূর্ববর্তী বরাহরপী বিষুর 
আলিঙন লাভে হইয়াছে $১০ 

 তাগ্পর্্য ।--আনণন্দের অন্ততম লক্ষণ লোমাঞ্চ। অত্য- 

ধিক আনন্দ হইলে মানবদেহ লোমাঞ্চিত হয়! কিন্তু যাহাতে 

লোমাঞ্চিত হয়, বিষয়-সংস্পর্শে আনন্দ এরূপ প্রায়ই হয় না; 

কারণ বিষয়ানন্দে ভৌতিক পদার্থই দেহ ও মনস্পর্শ করিয় 
থাকে; তাহাতেই আনন্দ-কল্লন! করিয়। লইতে হয়। বিষয়ের 

আবরণশুন্য সাক্ষাত অনাবৃত আনন্দ যাহাকে স্পর্শ করে, 

তাহাকে লোমাঞ্চিত হইতেই হইবে। সেই সাক্ষাৎ অনাবৃত 

আনন্দের মৃত্তিই শ্রীকৃষ্ণ; স্বৃতরাং কৃষ্তাজস্পর্শে দেহ লোমাঞ্চিত 
হইবেই । এমন কি, কোনো কোনো! প্রগাঢ প্রেমবান ভক্তের 

কৃষ্ণনাম কীর্তনে বা শ্রবণেও দেহ লোমাঞ্চিত হইয়৷ থাকে । 

গোপী কৃষ্টাঙ্গ স্পর্শ করিয়া দেখিয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন, 

কৃষ্ণাস্পর্শ ভিন্ন দেহ লোমাঞ্চিত হয় না। তাই অধীরাবস্থায় 

পৃথিবীর বক্ষঃস্থলে তৃণাস্কুর দেখিয়া এবং তাহাই কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গ 
জন্য পরমানন্দের লক্ষণ মনে করিয়া, এরূপ জিজ্ঞাস] করিলেন । 

পৃথিবী যে, মাঁটীর টিবি, মাটির টিবির লোমাঞ্চ হয় না, তাহ! 
তাহাদের জ্ঞান নাই ; তাহাদের বিশ্বাস, শ্রীকৃষ্ণের অঙম্পর্শে 
কাষ্ঠ, পাষাণ, মৃত্তিকাও লোমার্চিত হয়। সত্যদর্শী খাধিগণও তাই 
বলেন 3-_বিজ্ঞ-আমরা বিশ্বান করিতে পারি না ॥১১ 



১৫৮ ভীকরাসলীলা। 

অপ্যেণপত্বযপগতঃ প্রিয়য়েহ গাটত্- র 
স্তহ্থন্ দৃশাং সথি হুনির্তিমচ্যুতো বঃ। 

কান্তাঙ্গসঙ্গ-কুচ-কুস্কুম-রঞ্জিতায়াঃ 

কুন্দঅ্রজঃ কুলপতেরিহ বাঁতি গন্ধঃ ॥১১ 
পপ 

ও ।--( হে) সখি এণপাত্ধ! ( হরিণরমণি) ইহ ( অশ্বিন 
স্থানে ) অচ্যুতঃ (শ্রীরষ্ণঃ ) প্রিয়া (শ্রীরাধয়! সহ ) গাত্রৈঃ (ন্ন্দরানগৈ:) 
বঃ (যুক্মাকং ) দৃশাং (প্রসিদ্ধন্ন্দরনেত্রাণাং ) স্ুনির্বতিং (প্রমন্থং) 

তন্থন্ ( জনয়ন্) অপি (কিং) উপগতঃ (সমীপং যাতঃ ) ইহ (অন্মিন 

স্থানে) কুলপতেঃ ( শ্রীকষ্ণদ্য ) কাস্তালসঙ্গ-কৃচকুদ্কুম-রঞ্রিতায়াঃ কুন্দশজঃ 
( কুন্দকুম্থমমালায্াঃ ) গন্ধঃ ( পরিমলঃ ) ধাতি ( আগচ্ছতি ),৪ ১১ 

টীকা ।--হরিণ্য। দৃষ্টিগ্রত্যাসতা| কৃষ্দর্শনং সস্তাব্যান্থরপীতি। হে 
: সখি এণপদ্ধি অপি কিম্ উপগতঃ সমীপং গতঃ গাবৈঃ সুন্বরৈমু ধৰাহ্বা' 

দিভিঃ| প্রিয়ম্বা সহেতি যহুক্তং তৎ দ্যোতয়স্তি। কাস্তায়া অঙ্জসঙ্গতন্ত- 

কুচকুস্কমেন রঞ্জিতায়াঃ কুন্দকুন্থমত্রজো। গন্ধঃ কুলপতেঃ শ্রীরুষ্ণস্য বাতি 
আগচ্ছতি | ১১ 

অন্যুাদ ।__হে সখি হরিণপাত্ব ! এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ আপন 
প্রিয়ার সহিত মনোহর অঙ্গ প্রত্যন প্রদর্শন পুর্ববক তোমাদের 

স্বন্দর নয়নের স্থখোগ্ুপাদন করিতে করিতে নিকট দিয়া 

গিয়াছেন কি? এখানে শ্রীকৃষ্ণের কস্থিত এবং প্রিয়তমার 
অজসঙ্গজন্ট কুচকুফুমে রঞ্চিত কুন্দমালার সুগন্ধ আলিতেছে ॥১১ 

রড - 



ীকগাসলীল। । ১৪৯. 

বাহুং প্রিয্লাংস উপধায় গৃহীতপদ্ষে। | 
রামানুজস্তলসিকালিকুলৈমদীদ্ধৈঃ | 

অন্থীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণীমং 

কিংবাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ ॥১২ 
রিনি রাত উড রড 

অম্বন্্রঃ হে) তরবঃ ( নতাগ্রাঃ বৃক্ষাঃ ) মদাদ্ধৈঃ ( মদমততৈঃ) 

তুলসিকালিকুলৈঃ অন্বীপ্রমানঃ ( অনুগম্যমানঃ ) গৃহীতপন্মঃ ( গৃহীতং পদ্পং 

যেন সঃ করধূতকমলঃ ) রামানুজঃ (রামস্য অন্জঃ কনিষ্ঠ ) প্রিয়াংসে 

(প্রিয়ায়: অংসে স্বন্ধে) বাহুম্ (বামহস্তম্) উপধায় (স্থাপয়িত্া। ) ইহ 

(অত্র) চরন্ (পরিভ্রমন) প্রণয়্াবলোকৈঃ ( প্রণয়েন প্রীত্যা অবলোকাঃ 

দৃষ্টিপাতা: তৈঃ)বঃ (যুষ্সাকং) গ্রণামং ( গ্রণতিং ) কিংবা! অভিনন্দতি 

(সানন্দং শ্বীকরোতি )॥ ১২ 

টাকা ।-_-ফলভারেণাবনতা-স্তরূন্ শ্রীকষ্ণং দৃষট। গ্রণতান্ মতা প্রিয়য় 

সহ গতন্ত গতিবিলানং সন্তাবয়স্ত্যঃ পৃচ্ছন্তি বাহুমিতি। তুলদিকায়া 

অলিকুলৈঃ অতত্তদামোদমদাদ্তৈঃ অস্বীয়মান; অনুগম্যমান ইহ চরক্িত্যর্থঃ॥১২ 

অন্যুবাদি ।_ হে তরুগণ ! অলিকুল তুলসীমালার আমোদে 

মত্ত হুইয়। ধাহার অনুগমন করিতেছে, সেই রামানুজ কৃষ্ণ প্রিয়- 

তমার স্বন্ধে বাম হস্ত শ্থটপন এবং দক্ষিণ করে প্রফুল্ল কমল ধারণ, 

করিয়। এই স্থানে বিচরণ করিতে করিতে প্রণয় নিরীক্ষণে 

তোমাদের প্রণাম সানন্দে গ্রহণ কাঁরতেছেন কি ॥১২ 



১৬০ শরকষন্লাসলীলা। 

পৃচ্ছতেম! লতা৷ বাহুনপ্যাক্লিষ্টা বনস্পতেঃ |. 
নূনং তৎকরজম্পুষ্টা বিভ্রত্যুৎপুলকান্যহো৷ ॥১৩ 

অন্ন ।--( হে সধ্যঃ ) ইমাঃ লতাঃ পৃচ্ছত [ এতাঃ ] বনম্পতেঃ 

( বৃক্ষদ্য ) বাহুন্ ( শাখারূপান্) আশিষ্টাঃ অপি (আশ্রিতাঃ অপি) 

অছে। ( ভাগ্যং ) নূনং ( নিশ্চিতং) তৎকরজন্পৃষ্টাঃ (তস্য শ্রীকৃষ্ণদ্য করজৈ 

'নধৈঃ স্পৃ্টাঃ সন্যঃ ) পুলকাঁনি ( রোমোদ্গমান্) বিভ্রতি (ধারয়স্তি) ॥১৩ 

টীকা ।-_কাশ্চিদাহুঃ হে সখ্য ইমা লতাঃ গ্রীকৃষ্ণেন সঙ্গতা নূনম্ অত 

ইমাঃ পৃচ্ছত। ননু স্বপতিসঙ্গতৌ তৎসঙ্গতিতুর্ঘটা, ন, বনম্পতেঃ পত্যুবাহূ- 

নান্িষ্টা। অপি, অহে! ভাগ্যং নূন তন্নখৈঃ স্পৃষ্টা যতঃ উৎপুলকানি 
বিভ্রতি। নহি ম্বপতিগঙ্গতিমাত্রেণ তাদৃক্ পুলকসম্ভব ইতি ভাবঃ॥ ১৩ 

অনন্নুলাদ।কতকগুলি গোগী বলিলেন, সখি ! এই 
সম্মুথস্থ লশাপিগকে জিজ্ঞাসা কর। ইহার! বনস্পতির বাহু 
আশ্রয় করিলেও যখন লোমাঞ্চিত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই 

_ কৃষ্ণের নখস্পর্শ পাইয়াছে ৷ ইহাদের কি সৌভাগ্য ॥১৩ 

তাতুপব্্য।- কৃষ্ণাদর্শন-কাতর গোপীদিগের কৃষ্ণ-জিজ্ঞাস। 
সমাপ্ত হইল। শুকদেব বলিয়াছেন__“গোপীগণ উন্মত্তের ন্যায় 
হুইয়। কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ।”*ীহ।রা ভাবুক, ধাহার! 
ভাবনা বলে অন্যের হৃদয়ে আপনার হৃদয় মিশাইতে পারেন, 
তাহারা বলিবেন, গোপীগণের বাক্য উন্মস্তীর ন্যায় ;-_ 
উন্মত্বার নহে। কি নায়ক-নায়িকার প্রণয়ে, কি ভক্তের অপ্রাকৃত 
ভগবতপ্রেমে, পরস্পরের অদর্শনে এইরূপ" উন্মত্ততা হইয়াই 
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ধাঁকে। প্রণয়িনী কামিনীর জাদর্শনে প্রণয়ী পুরুষের. এবং প্রণয়ী 

পুরুষের অদর্শনে প্রণয়িনী কামিনীর মনে . মনে ইচ্ছা হয়, গাছ 

পালাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, ্পু-পক্ষীকেও জিজ্ঞাস! 

করিয়া, দেখি, পাহাড়-পর্ববতকেও জিজ্ঞাসা করিয়! দেখি। 

ধদি সত্য সত্যই জিওঞাসা করে, তবে অভাবুকের কাছে সে 
উম্মত বা পাগল বলিয়া পরিচিত স্থৃতরাং উপহসিত হুয়। ধীর- 
ধুরীণ রামচন্দ্রও প্রাণাধিকা পত্বীকে হারাইয়া, দণুকবনস্থ তরু-. 
লতাদিগকেও জিজ্ঞানা করিয়াছিলেন । কবিবর কালিদাসের 

মানসপুত্র বিরহ-বিধুর যক্ষ আকাশগারী বাগ্পময় মেঘ সকলকেও 

বর্ভাবহ করিয়া দুরশ্ছ প্রণয়িনীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। 

রামচন্দ্র ইতিহাস সত্যা, যক্ষের উপন্যাস মিথ্যা । যক্ষের উপন্যাস 

মিথ্যা হইলেও যে ভিজ্তির উপর উপগ্যাঁস দাড়াইয়াছে, তাহ! রাম- 

ন্ের ম্যায় ম্পুসর্ণ সত্য ; কারণ, এরপ সহ্য ঘটন! সংসারে হয় 

বলিয়াই সেই সত্য আশ্রয় করিয়া মিথ) উপন্যাস রচিত 

হইয়াছে। যাহার আসল আছে, তাহারই নকল হয়; যাহার' 

মাদল নাই, তাহার নকলও হয় ন। 

বিরহাবস্থ নায়ক-নায়িকার ভাব যেরূপ প্রদশিত হইল, ্ 

ভগবদৃদর্শন জন্য ভক্তের পদ্দমোতকণ্ার আভাস মাত্র । শ্রুতি 
[লিয়াছেন,--“সমস্ত জীব সেই আনন্দেরই আভা সমাত্র আত্মাদন, ও 

করিয়। জীবিত থাকে ।” থে আনন্দের আভাসের অন্তঞঁবে ভীবের 

এত উতকঠ, যে আনন্দের আভাসের অভাবে মনুষ্য উন্মত্তের 
স্থায় হইয়! তরুলতাদির, নিকট অনুদদ্ধান পাইবার জাশ। করে, 

১১ 
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ধাহার! সেই বিগ্রহবান্ পরমানন্দ পাইয়া হারাইয়াছেন, তাহাদের 

উত্ক্া লেখনীমুখে নিঃস্যত হইবার নহে। তাহা ন! হইলেও, 
বিচ্ছেদাপন্ন নায়ক-নায়িকার অবস্থা দেখিয়াই, ভগবৎসর্ববন্ 

ভক্তের বিচ্ছ্দাবস্থা বুঝিয়া লইতে হইবে । ভগবতুপ্রেম কিরূপ, 

শান্তর তাহা বলিয়াছেন ; কিন্তু আদর্শ আশ্রয় না করিয়! কেবল 

গ্রন্থ পাঠ করিলে, কেবল গ্রস্থোক্ত বাক্যগুলি অভ্যন্ত হয়; 

বাক্যার্থ ধারণ! হয় না। আমরা সে আদর্শ কোথায় পাইব!_ 

এই সংসারেই, অবিকল ন| হউক-_কথঞ্চিত পাইব। পুত্রের 

মাতৃভক্তি, মাতার অপত্যন্সেহ, মিত্রের মিত্রসৌহারদ্য এবং নায়ক 

নারিকার পরস্পর অদম্য অনুরাগ দেখিয়াই ভক্তের ভগবণ-প্রেম 

বুঝিয়া! লইতে হইবে । আমরা ভালবালিতে জানি, হাসিতে জানি, 

কীর্দিতেও জানি, কিন্তু কাহাকে ভালবাসিতে হয়, কাহাকে পাইয়া 

হাঁসিতে হয় এবং কাহাকে হারাইয়! কীদিতে হয়, তাহাই জানি 

নাঁ। তাহাই জ!নাইবার জন্য নটচুড়ামণিব এই অভিনয়। 

আপনি নায়ক সাঞ্তিলেন, স্ব-স্বরূপা গোপীদিগকে নায়িকা 

সাজাইলেন, একবার নিত্যানন্দের আস্বাদন জানাইয়া অদৃশ 

হইলেন ; কৃষ্ণপ্রাণা গোগী তাহার অদর্শনে উন্মত্ত হইয়া গেলেন, 

পাগল হইয়া গেলেন, _পাত্রাপান্্র জ্ঞানশুম্য হইয়া বৃষ্ষ 
দ্িগকেও কৃষ্ণবার্তী জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । তিনি জগতকে 

জানাইলেন; আমার অবর্শনে বাহার এই্টরূপ অবস্থ৷ হয়, তাহারই 

প্রেম জন্মিয়াছে, সেই আমাকে পাইবে । 

এখন আমর! শ্ুনত্যুক্ত ব্রচ্ম-লিজ্ঞাসার সহিত গোপীদিগের 
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কৃষ্ণজিজ্ঞাস! মিলাইয়! ফ্বেখিব। আজকার দিনে আমাদের ন্যায় 
অকালপক্ ব্রহ্মাজিভ্ঞাস্থর অভাব নাই। জিজ্ঞাসার কথ! দুরে থাকুক, 
আমর! নিজে ব্রহ্ম না৷ বুঝিয়া ব্রদ্ম বুঝাইতে চাই। কিন্ত ব্রহ্ধ- 
জিজ্ঞানার উপযুক্ত একটা সময় আছে,-__শাস্্রনির্িষট অধিকার 
আছে। ব্রহ্াসূত্রের প্রথম সূত্রেই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার অধিকার 
সূচিত হইয়াছে। প্রথম সুত্র,--“অথাতে। ব্রদ্ধ জিজ্ঞাসা” ইহার 
পর ব্রঙ্ষ-জিজ্ঞাসা | ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করা চার্ধ্য অর্থ করিয়াছেন, 
_নিত্যানিত্য বস্তৃবিবেক, অর্থাৎ কি নিত্য বস্ত, কি অনিত্য বসত 
তাহার বিচার; ইহামুত্র ফলভোগ-বিরাগ অর্থাৎ কি এহিক, 
কি পারত্রিক, সকল প্রকার স্থখভোগে অনিচ্ছা ; শম-দমাদি 
সাধন-সম্পত্তি, অর্থাৎ শমদমাদি লাধনের অনুষ্ঠান ; মুমুকুত্, 
অর্থাৎ মুক্তি লাভের ইচ্ছা ; ইহার পর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা। বেদাস্ত- 
সারেও ঠিক এই কথাই আছে। বেদান্ত আরও বলিয়াছেন,--- 
“যেমন অগ্নিসংযোগে দীগুশিরস্ক ব্যক্তি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া 
নির্ববাণেচ্ছায় ইতভ্ততঃ ধাবমান হয়; ব্রঙ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী 
বক্তি সংসার-সন্তাপে তাপিত হইয়া নির্ববাণ পাইবার জগ্থা সেই- 
দশ আকুলভাবে ব্রচ্মজিক্জাসার নিমিত্ত সৃগুরুর আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে চায় ।” ইহা! জ্ঞানমার্গের কথা; কিন্তু প্রেমমার্গেও আর্ঢ় 
শক্তের ভগবান্কে পাইবার জন্য ঠিক এরূপ অবস্থা, হইয়! থাকে; 
গোপীর তাহাই হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের আদর্শনে প্রেমাবতার 
শচৈতন্েরও এইয়প তবস্থা হইয়াছিল) তিনি কৃষ্ণের জন্ত পাগল 
ইইয়ছিলেম। আজর| জ্ঞানের সহিত সম্পর্ক রাখিনা, প্রেমেরও 
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ধায় ধারিনা ; তাই গড্ডলিকা"গ্যায়ে অগ্যতরের পক্ষপাতী হইয়া 

ঝগড়া করিয়া মার। ক্র্মঙ্ঞানে, নিত্যানিত্য বস্তর-বিবেক, আর 
ভগবশুপ্রেমে অনন্যমমতা)__-একই কথা ।. . 

: এই ত ধরল জিজ্ঞান্থ উপানকের অবস্থা ; এখন, জিজ্ঞাস 

কাহার কাছে করিবে, তাহাও একবার দেখা যাউক। শ্রুতি 

বলিয়াছেন,--“যে দেব অগ্নিতে, জলেতে, বনম্পতিতে এবং 

ওষধিতে তনুস্যৃচ রহিয়াছেন ; যিনি সমস্ত বিশ্ব সংসার ব্যা 
করিয়া! আছেন, সেই দেবকে নমোনমঃ1” কেবল. “নমোনমঃ” 

বলিলেইত চলিবেনা ; বনস্পতি, ওষধি, জমি. জল প্রভৃতি 

সমস্ত পদার্থের গভীরতম অন্তঃস্থলে,সত, চিগু ও আনন্দ স্বরূপ 

পরব্রহ্মের অনুসন্ধান করিতে হইবে ! গাটার্জিনিবেশের সহিত 

ধ্যান করিতে করিতে যতই সচ্চিদানন্দের অনুভব হইবে 

জিজ্ঞান্থু মুমুক্ষু উপানক ততই কাদিয়া অস্থির হইবে, পূর্ণানদ 

পাইবার জন্য ততই উক্মত্ত হইবে।, আজ প্রেমময় 

গোগীদগের তাহাই হইয়ছে। তাহারা আনন্দময়ের আস্বাদন 

পাইয়া হারাইয়াছেন ; তাই উদ্মাত্ডের স্যায় হইয়া! বৃক্ষদিগের 

নিকট অনুসন্ধান বা জিজ্ঞাসা করিতেছেন । তবে, জ্ঞানী ও 

প্রেমিকের অনুসপ্ধানে বিভিন্নতা এই থে, জ্ঞানীর ব্যাকুল 

অন্তরে অন্তরেই প্রধূমিত হইতে থাকে, প্রেমিক অন্তরের 

ব্যাকুলত! চাপিয়। রাধিতে পারেনা । জ্ঞানী প্রত্যেক পদার্থে 

অন্তর্গত সম্মাত্র, চিম্মাত্র ও আনন্দমাত্র জন্ুভবে পরিতৃপ্ত হন। 

কিন্ত প্রেমিক কেবল তাহাতেই তৃপ্ত নহেন। প্রেমিক দেই 
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তুবনান্তগতি 'অনস্ত জঙচ্চিদ্বানন্দকে আপন হাদয়-পরিমিত 
মদনমোহন রূপে আলিঙ্গন করিতে চাহেন ; নতুবা! তাহার 
প্রেমের পিপাস! পরিতৃপ্ত হয় না। )সেই নিমিত্ত প্রেমের পুস্ধলি" 
ব্রজবালার ভগবানকে সর্বব্যাপী 'জানিয়াও আবার অনুসন্ধান 

করিতেছেন। তাহারা বলিতেছেন,--“আমরা জানি, জানি,--- 

তুমি সর্ববব্যাগী তাহা জনি । যাহারা সর্ববব্যাপিরূপে জানিয়াই 
পরিতৃপ্ত হইতে পারে, তাহাদের 'কাছে তুমি সর্পবব্যাপী হুইয়াই 
থাক, _কিস্ত আমাদের তাহাতে তৃপ্তি নাই ; দেই ভূবনমোহন 
রূপে আমাদিগকে দেখ! দাও ।”” আমরা! পূর্বে বলিয়াছি, কীটাণু 
হইতে মনুষ্য পর্য্যস্ত সকলেই আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষেেরেই অনুসন্ধান 
করিতেছে; কিন্তু কি যে অনুসন্ধান কগিতেছে, তাহা তাহারা 
নিজেই জানে না । আমরা! স্ত্রী, পুত্র, ধন, সম্পত্তি প্রভৃতির কাছে 
আনন্দ অর্থাত কৃষ্ামুসন্ধানই করি। আমাদের অন্তরাত্মা! চাহে 

কৃষ্ণ; কিন্তু. মনের ভ্রমে মনে করি স্ত্রীপুত্রার্দিই চাই। আমরাই 
ক্ষেপিয়াছি, গোপী ক্ষেপেন নাই। গোপীদিগের অন্তরাত্থা 

যাহ। চাহে:এবং নিখিল জীবের অন্তরা! অন্তরে অন্তরে যাহা 

চাহে, গোপী তাহা বুঝিয়াছিলেন, গোপীর মনের ভ্রম দুর 

হইয়াছিল, তাই তাহার! কৃষ্ণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত'॥১৩ 
৫ 



১৬৬ শ্রীকফরাসলীল! । 

ইত্যুন্মততবচো-গোপ্যঃ কৃষ্ঠীম্বেষণকাতরাঁঃ |: 
লীল! ভগবতস্তাস্তা হানুচত্রুস্তদাক্মিকাঃ ॥১৪ 

অন্্ম্্ঃ ।ইতি (অনেন প্রকারে) উম্মত্তবচো গোপা; 

(উন্মত্তানাং বচঃ ইব বচঃ যাসাং তাঃ গোপাশ্চ) কৃষ্ণাম্বেষপকাতরাঃ ( কষ্ণসা 

অন্বেষণে মার্গণে কাতরাঃ ব্যাকুলাঃ) তদাত্ভবিকাঃ ( তশ্মিন কষে আত্মা 

চিত্তং যাসাং তথাতৃভাঃ সত্য, ভগবতঃ (শ্রীকষস্য) তাঃ তাঃ (পূর্বরুতাঃ। 

লীলাঃ অনুচকুঃ ( অনুরূতবত্যঃ ) ॥ ১৪ 

টীকা ।__উন্মত্তকবৎ পগ্রচ্ছুরিতোতৎ প্রপঞ্চিতম্্। ইদানীং রমাপতে- 

স্তান্তা বিচেষ্টা জগৃহন্তদাত্মিকা ইতি যছ্ক্তং তৎ প্রপঞ্চয়তি ইতীতি। 

উন্মত্তবচসশ্চ তা গোপ্যশ্চ কৃষ্ণাম্বেষণেন কাতরা অতিবিহ্বলাঃ অনুচত্ুঃ 

অনুকৃতবত্যঃ ॥ ১৪ 

অন্যুবাদ।-_কৃষ্তাম্বেষণে অতীব কাতর গোপীগণ এই- 

রূপ উ্মন্ডের ন্যায় বাক্য বলিতে বলিতে তম্ময় হুইয়া ভগবানের 

পূর্ববৃত সেই সেই লীলা অনুকরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ 

তাহুপার্যয।_নয়টি শ্লোকে গোপীদিগের কৃষণনুকরণ ও 

তন্ময়ত্ব বণিত হইয়াছে । সকলের শেষে তাশুপর্য বিবৃত 

হইবে। এক্ষণে প্রয়োজনমতে অতি সংক্ষেপে কোন কোন 

শোকের তাতুপধ্য বিবৃত কর! যাইবে । কারণ অনর্থক অধিক 

লিখিয়৷ গ্রন্থ বাহুল্য কর! সমুচিত নয় ॥১৪ 



শ্রুষ্ণরাসলীলা । ১৬৭ 

কম্তাশ্চিৎ পৃতনায়ন্ত্যাঃ কৃষ্তায়স্ত্যপিবৎ স্তনমৃ। 

তোকায়িত্ব। রুদন্ত্যন্যা পদীহৃগ্চকটাররতীমু ॥১৫ 

অসন্বস্সঃ।--কৃষ্কায়স্তী (কষ্ণচবং আচরস্তী কাচিৎ গোপী) পৃতনায়ন্ত্যাঃ 
( পৃতনাবৎ আহন্বস্ত্যাঃ ) কস্যাশ্চিৎ ( গোপ্যাঃ ) স্তনম্ অপিবৎ ( পপৌ ) 
অন্তা (অপরা গোপী ) তোকারিত্বা ( তোকবৎ, শিশুবৎ আত্মানং কৃত্বা ) 

কাস্তী (ক্রন্বস্তী) [ সতী ] শকটায়তীং (শকটবৎ আচরস্তীং গোপীং ) পদ! 

গ্রহন (হতবতী) ॥ ১৫ 

টীকা |_-কন্ত!শ্চিদিত্যাদিভিশ্চতুর্ভিঃ অন্ুকরণং প্রপঞ্চ্যতে, তত- 

*তুর্ভিস্ত্মযত্বং পুনরেকেনামুকরণমিতি বিবেকঃ। পৃতনায়স্ত্যাঃ পৃতনাবদা- 
চরস্ত্যাঃ | কৃষ্ণবদাচরস্তী স্তনমপিবৎ। তোকারিত্বা তোকবদাআ্মানং কৃত্বা! 1১৫ 

অন্যুবাদ ।_কৃষ্ণব্ূপিণী কোনো গোপী পৃতনারূপিণী 
গোগীর স্তগ্য পান করিতে লাগিলেন, কোনো গোপী শিশু হইয়া 

রোদন করিতে করিতে শকটরূপিণী গোপীকে পদাঘাত করিতে 

লাগিলেন ॥ ১৫ 

তাশুপসর্ঘ্য । ভগবানের পৃতনাবধলীলা অতান্ত প্রসিদ্ধ, 

ইহা সকলেই জানেন। গোপী তাহারই অনুকরণ করিলেন । 
এক দ্রিন এক দৈত্য নন্দালয়স্থ গোযানে আবিষ্ট হইয়াছিল। 
ভগবানকে বিনাশ করাই তাহার অভিপ্রায়। কিন্তু শিশু 

ভগবান্ই শিশুচিত পদবিক্ষেপের ছলে তাহাকেই চূর্ণ করিয়া 
ফেলিয়াছিলেন। ইহার নাম শকটভগ্রনলীলা । ইহা! তাহারই 

অনুকরণ ॥১৫ 



্রুফরাসনীলা | 

দৈত্যায়িত্বা জহারান্যামেকা কৃষ্ণার্ডভাবনাম্। 
রিঙ্গয়ামাস কাপ্যঙস্রী কর্ষতী ঘোষনিম্বনৈঃ ॥ 
কৃষ্ণরামায়িতে দ্বেতু গোঁপায়্ত্যশ্ট্ফাশ্চনা 
'বৎুসায়তীং হস্তি চান্যা তত্রৈকাতু বকায়তীম্ ॥১৬ 

অহন্সঃ।- একা ( অন্ত ) দৈত্যাযিত্বা ( তৃণাবর্তদৈত্যবৎ আত্মান। 
্বত্বা) কুষ্ণর্ভভাবনাম্ অন্তাং জার ( অন্থকরণের্ন হ্বতবতী ) কা অগি 

(কাচিৎ) ঘোষনিস্বনৈঃ (কিস্কিনীধ্বনিভিঃ সহ) অক ( পাদৌ ) কর্ষতী 

(চালয়ন্তী ) রিঙ্গয়ামাস ( জান্ুভাং হন্তাভ্যাং চ ব্যচরৎ) দ্বে ( গোপো) 

কষ্ণরামায়িতে ( কৃষ্ণরামবৎ বতৃবতুঃ ) কাশ্চন (গোপাঃ) গোপায়ন্তা 
(গোপবালকবৎ বভৃবুঃ ). তত্র ( তন্মধ্যে) এক ( কৃষ্ণায়মানা ) বকায়তী' 

.. (বকতাবনাবতীং ) অন্যাচ ( কৃষ্ণায়মান1 ) বংসায়তীৎ (বৎসভাবনাবততীং 

, গোপীং ) হস্তি ( বধতি ) ॥ ১৬ র ূ 

টীক1।-_দৈত্যাকিত। তৃণাবর্তদৈত্যবদাত্মানং কৃত্বা। এক! কৃষণর্তা' 
বনাং কষ্্যার্ডং বাল্যং ভাবয়তি যা তামম্যাং জহার | ১৬ 

অনুবাদ ।- কোনো গোপী আপনাকে তৃণাবর্ত দৈতা 
ভাবিয়া! বালকানুকারিণী অন্য গোপীকে হরণ, করিয়া লইয়া 

চলিলেন। কেহ বা কিন্কিনীধ্বনি সহকারে পদাকর্ষণ করি 
। কালু ও হস্ত দ্বার। বিচরণ করিতে লাগিলেন ।, (হাদাগুড়ি দিতে 

জাগিলেন )। 

ছুই গোপী কৃষ্ণ ও বলরাম এবং কতকগুলি গোপী গোপ- 



 শ্রকঞ্চরাসলীল!। 

বালক হইয়! ক্রীড়া: করিতে লাগিলেন।. এক গোপী কৃষ্ণ, 

হইয়া বসরূপিণী গ্লোপীকে এবং আর এক গোপী রকরপিনী 
গোপীকে হনন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥১৬ : 

তাতপর্য্য।_-একদিন নন্দ-মহিষী হশোদা ইমা বয় 
রুষকে গৃহাজনে পীঠোপরি শায়িত রাখেন। শিশু নিজ 
হইলে কংসপ্রেরিত তৃণাবর্তনামে একু দৈত্য খবর্ণামুর আকারে 
ব্রঞ্জে আগমন -পূর্ববক তাহাকে হরণ করিয়া আকাশে উিত হয় 

এই শ্লোকের প্রথমে গোপীগণ কর্তৃক তাহারই অনুকরণ বর্ণিত 
হইয়াছে । তাহার পর শিশুরপী ভগবান জানু ও হস্তত্বারা 

যেরূপে বিচরণ করিতেন, তাহারই অনুকরণ প্রকাশিত হইয়াছে । 

ভগবান যখন বালক হইয়া বৎসগণকে লইয়া সহচরদিগের" 

সহিত বনে যাইতে জার করিলেন, সেই সময়ে একদিন. কং 

প্রেরিত বকরূপী এক দৈত্যকে এবং অপর একদিন রা 
এক দৈত্যকে বিনাশ করেন। গুকদেব এই শ্লোকের শেষে" 

এ ছুষ্টু লীলার অনুকরণ বর্ণনা ঈ করিয়াছেন । এ ছুই লীলা 

ব্রজের বাহিরে হইয়াছিল, গোপাগণ তাহা স্বচক্ষেতে দেখেন নাই ; 

তাহার পরে ব্রজ্বালকর্দিগের মুখে শুনিয়াছিলেন। শুনিয়াই' 
তাহ! অনুক্ষণ চিন্তা করিতেন। এখন কৃষ্ণের আবর্শনে কোনো! 

গ্োপী সেই লীলায় অত্যন্ত আবিষ্ট হইয়া! গেলেন এবং তত্ময়, 
হইয়! তাহারই অনুকরণ করিতে লাগিলেন 1১৬ 

উল 



8৭, শ্রষ্ণাসরলীল! ৷ 

আহুয় দূরগ! যদ্বগ কৃষ্ণস্তমনুকুর্ধবভীম । 
বেণুং কণস্তীং ক্রীড়ন্তীমন্যাঃ শংসস্ভি সাঁধ্বিতি ॥ 
কস্যাঞ্চিৎ স্বভূজং ন্যস্য চল্ত্যাহাপরা ননু । 

কৃষ্ণোহহং পশ্যত গতিং ললিতাস্তিতি তন্মনাঃ ॥১৭ 

অলন্বন্্রঃ 1--অন্তাঃ (অপরাঃ গোপ্যঃ) য্ৎ ( যথা! ) কৃষ্ণঃ [তথা] 

দুরগাঃ (দূরবর্তিনীঃ গবীঃ ) আহুয় তম্ ( কৃষ্ণম্) অনুকুর্ব্বতীং ( কৃষ্ণবং 

আহ্বরস্তীং ) বেণুং ( বংশীং) ক্বস্তীং (বাদয়স্তীং ) ক্রীড়ত্তীং ( অন্তাং 

গোপীং ) সাধু ইতি শংসস্তি (সাধুবাদেন প্রোৎসাহয়স্তি ) ॥ 

অপর! ( অন্য) কল্যাংচিৎ ( কন্তাশ্চিং স্কন্ধে) স্বভূজং ( নিজহৃস্তং) 

সস্ত (স্থাপয়িত্বা ) চলস্তী ( গচ্ছন্তী) তন্মনাঃ ( তদাত্সিক! সতী) ইতি 

আহ ( এবমুবাচ) নন্থু ( অয়ি সথি) অহং কৃষ্ণঃ লজ্তাম্ অতি রমণীয়াং) 

গতিং ( পাদচালনং ) পশ্য (ত'বলোকয় )॥১৭ 

টীকা ।-_দূরগ! দূরে বর্তমান গাঃ যদ্বৎ যথা ক্ৃষ্ণত্তথাহয় তং কৃষ্ণ 

মনুবর্তস্তীম্ অঞ্বর্তমানাম্। অন্ুকুর্বতীমিতি বা পাঠঃ ॥ ১৭ 

অন্যুলীদ ।--কোনো গোপী কৃষ্ণের অনুকরণে বংশীরবে, 
দুরবপ্ডিনী গাভীদিগকে আহ্বান করিয়। ক্রীড়া করিতে লাগিলেন 

এবং অপর কতকগুলি গোপী ““সাধু “সাধু” বলিয়! তাহাকে 
ংস| করিতে লাগিলেন ॥ 

অন্ত এক গোপী কৃষ্স্বরূপে তন্ময় হইয়! অপর এক গোপীর 

ক্কদ্থে হস্তাপ্প্ণ পূর্বক চলিতে চলিতে বলিলেন,_-“অয়ি সখি !” 
আমি কৃষ্ণ, এই আমার ললিত গতি অবলোকন কর ॥ ১৭ 
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মা ভৈষ্ বাতবর্ষাগ্যাং তক্রাণং বিছিতং হি বঃ। 
ইত্যুতৈকেন হস্তেন যতস্ত্যগিদযেহম্বরম্ ॥ 
আরুহ্যৈক! পদাক্রম্য শিরস্যাহাপরা ননু ! 
ছুষ্টাহে গচ্ছ জাতোহ্হং খলানাং নন দগুধৃকৃ।1১৮ 

অসন্থস্্র্ ।--বাতবর্যাভ্যাং (বাতশ্চ বর্ধাচ তাত্যাং ঝটিকাসারাভ্যাং9 

নাতভৈঃ (নবিভীত) বঃ (যুম্াকং) তত্রাণং (তাভ্যাং বাতবর্ষাভ্যাং 

্রাণং তত্রাণং তত্রক্ষ ) বিছিতম্ (সম্পার্দিতম্) ইতি উত্ত1 ( কথরিত্বা) 
₹তস্তী ( ষত্রং কুর্ববতী ) একেন (বামেন ) হস্তেন অন্বরম্ ( উত্তরীয়বন্ত্রং) 

উন্নিদধে । উর্ধাং ধূতবতী ) " 

অপরা ( অন্ঠ।) একাং (গোপীং ) পদা আক্রমা (পা্দেন ধৃত ) 

শ্রিসি (মস্তকে ) আরুহ্থা ( উখায়) আহ্ (উবাচ ) ননু ছুষ্টাহে (রে 
দোস্ত সর্প) গচ্ছ ( অপসর্প) নম্ু (ভে) অহুং খলানাং ( হিংস্রাণাং 

দওধুক্ ( শান্তা ) জাতঃ (সম্ভৃতঃ ) ॥ ১৮ 

টীক।।__যতন্তী যন্্ং কুর্বতী অম্বরম্ উত্তরীক়্ং বন্ত্মুক্লিদধে উর্ধধং 

বতবতী ॥ ১৮ 

অস্যুব্বাদদ।__কোনো! গোপী আপন উত্তরীয় বত ভর্ধে 
ধারণ করিয়া বলিলেন, বাড ও বর্ষায় ভয় নাই, এই আমি তোমা- 

দিগকে তাহা হইতে রক্ষা করিলাম ॥ 
অপর এক গোপী অন্য এক গোপীকে পদঘ্বারা আক্রমণ 

পূর্বক ভীহার মস্তকে আরোহণ করিয়! বলিলেন,_রে দুষ্টসর্প ! 
এখান হইতে চলিয়! বা; আমি দুষ্ট দমনের জন্য জন্মিয়াছি ॥১৮ 



১৭২ _ শ্রীরু্করাসলীলা। 

তত্রৈকা চাহ * রে গোপা দবাবাগিং পশ্যতোল্বণমূ। 

চক্ষ,ংঘযা শ্বপিধদ্ধা বে! বিধাস্তে ক্ষেমমৃ্জীসা ॥ ১৯ 

. অসম্বন্রঃ | -তত্ (তন্মিন্ স্থানে ) এক! (গোগী ) আহ ( উবা 

রে গোপা: উ্ণং (প্রদীপ্তং) দাবাগ্িং (দার্ধাদলং) 'পশ্তত € অবরে 

কীয়ত ) আশু (শীত্রং) চক্ষংষি ( নেজাণি ) অপিধনদ্ধং (নিমীলরত ) অঙ 

; ( অধুনৈব ) ঝঃ (যুষ্সাকং ) ক্ষেমং ( মঙ্গলং) বিধান্তে ( সাধযিষ্যমি ) ॥ ১ 

চ 

চৌক্ষা ।-_-অপিধদ্ধং নিমীলয়ত ॥ .৯ 

 অন্যুব্রাদ ।-সেই স্থানে অপরা এক গোপী বলিলে 

রে গোপবালকগণ, ভীষণ দাবানল দেখ; তোমর! শীঘ্র চ' 

মু্রিত কর,আমি তোমাদের মঙ্গলবিধান করিতেছি ॥ ১৯ 

তাৎপশ্ব্য ।-একদিন শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকর্দিগকে লই 

গোচারণ করিতেছিলেন। এ সময়ে দাবানলে বন দগ্ধ হই 

থাকে। ভগবান্ সহচরদিগকে চক্ষু মুদ্রিত করিতে .বলেন এ 

তাহার! নয়ন মুদ্রিত করিলে, তিনি সেই সমস্ত অগ্নি পান করি 
» ফেলেন। তাহ দেখিয়া গোপবালকেরা অত্যন্ত বিস্মিত হয় 

এই শ্লোকে সেই লীলার অনুকরণ বণিত হইয়াছে। ইহা 

_ : জুপর কিছু বর্ডব্য নাই ॥ ১৭ 

.2* জইৈকোবাচ'*ইতি পাঠাসবরস্। 



ভীরুফরানলীল! 1 
* থুর্জ' 

বধান্তয়। অজ কাচিত্তম্বী তত্র উদুখলে। 
বঞ্নামি ভাগুভেতারং হৈয়ঙ্গবমুষস্তিতি। 

ভীত! হদৃক্, পিধায়াস্তং ভেজে ভীতিবিড়ম্বনম্ ॥২০ 

অহ্হস্ট্রঃ তু বাং (ভাওস্য ভেবাতং 'দধিপাত্রউঞ্জকং ) 

রগবসূধং ( হৈহঙগবং সস্ভোজা তনবনীতং মুষাতি চোরয়তীতি তথা তং ) 

ব্ামি (বন্ধ! রক্ষামি)ইতি ( এবমুক্ত1) অন্তা (অপর!) তত্র ( তশ্মিন্: 

স্থান ) উদুখলে ( কওন্তাং) জা (পুপমাকয়া ] বনধা (সংযত) কাচিৎ 

তদী (রুশাঙগী গোপী ) ভীতা (ত্রস্তা সতী ) নুদৃক্ (নু সুন্দরী দৃক নয়নং 

যন্রিন তথাভূতং) আস্যং (মুখং) পিধায় (করাভ্যাম্ আচ্ছাগ্চ) ভীতিবিড়ম্বনং 

(ভীতেঃ ভয়সা বিড়খনম্ অস্থকরণং ) ভেজে ( অকরোৎ )1॥ ২০ 

বির
তির

 বা 

টাকা ।--নুদৃক্ সুনকনম্ আস্যং পিধায় সুদৃক্ বরাঙ্ষাতি ব! ভীতি- 

বিড়মনং ভয়ানুকরণম্॥ ২০ 
| 

অনুবাদ । “তুমি ভাগ ভাঙ্গিয়াছ এবং নবনীত চুরা 

করিয়াছি; তোমাকে বীধিয়! রাখিব” এই বলিয়া! কোনে! গোপী 

অপর এক কৃশাঙী গোপীকে পুষ্পমালা দ্বারা উদুখলে বন্ধন 

করিলে, তিনি ভীত হইয়া কর দ্বারা স্্দর নয়নবিশিষট বদন 

আচ্ছাদনপুর্বক ভয়ের অনুকরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২০ 

তাৎপ্ব$।-কৃষ্ণ-বিরহাতুর। গোপীদিগের কৃষ্ণলীলানু- 

করণ ও তত্ু্নতার তাৎপর্য পূর্বে এক প্রকার বলাই হইয়াছে। 
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ভাবনা-নিপুণ পাঠক অবশ্যুই বুঝিতে পারেন, বিরহাবস্থায় বিরহীর 

বা বিরহিণীর মনে মনে প্রিয়তম।র বা প্রিয়তমের অঙ্গ প্রত্য 

ক্রিয়াকলাপ সর্বদাই সমুদিত হইতে থকে ; ক্রমে. মন তম 
হইয়াও যায়। এ অবস্থায় সকলেই অন্তরে অন্তরে প্রিয়ব্যত্তির 

চঙ্গন বলন প্রভৃতি কার্যকলাপের অনুকরণ করিয়াই থাকে; 

এমন কি, এক একবার আত্মীয় স্বজনের সমক্ষে অসাবধানে 
হাসিয়া বা কাদিয়াও ফেলে এবং আপনা আপনিই লভ্ভিত 

হয়। যখন বিরহবেদনা অধিকতর বলবতী হুইয়। বাহ জ্ঞানকে 

অভিভূত করিয়৷ ফেলে, তখন বিন! চেষ্টায় অন্তরের অনুকরণ 

বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে। ইহা অনাধারণ প্রণয়ের লক্ষণ। 

নায়ক নায়িক! ভাবে দেখিলে গোপীর সেই অবস্থাই হইয়াছে। 

গোপীর অন্তরের আচরণ সবলে বাহির হইয়া পড়িতেছে। ধরিয়া 

লইলাম, গোপীগণ নায়িকা ভাবেই ভগবানে আবিষ্ট হুইয়াছেন। 
কিন্তু গোপীদিগের এই কৃষ্ণান্ুকরণ চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা 

যায়, দেই নায়িকাভাবের অন্তস্তলে ভগবন্তক্তির ভাব নিহিত 

রহিয়াছে । গোপীদিগের মধ্যে যিনি ভগবানের .ষে লীলায় 
অত্যন্ত অভিনিবিষ্ট হইয়াছেন, তিনি সেই লীলায় তচ্য় হইয়া 

সেই লীলার অনুকরণ করিতেছেন।" তার! ষে যে লীলার 
অনুকরণ করিলেন, প্রায় সকলেই শ্রীকৃষ্ণের এশ্বর্যের বিকাশ। 
প্রথম পৃতনাবধ, দ্বিতীয় শটক-তঞ্জন, তৃতীয় তৃণাবর্তবধ, চতুর্থ 
বগুসবধ, পঞ্চম বকবধ, ষষ্ঠ গোবর্ধন-ধারণ, সপ্তম কালিয়দমন, 
অধ্টম দাবানল পান এবং নবম দামোদরলীঙা। তাছা। হইলেই 
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বুঝিতে পার! যায়, তাহারা এখন শ্রীকৃ্ণকে ঈশ্বরবোধেই 

ভাবিতেছিলেন। 

পূর্বে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্মিলনে গোপীগণ 

তাহার এন্বরধ্য ভুলিয়া যাইতেন এবং বিরহে এ্রশ্বর্ধ্যই স্মরণ 
করিতেন। সংসারেও ইহা স্বাভাবিক; রাজমহিষী কিংবা 

রাজার কোনো প্রপয়ভাজন রমণী রাজাকে আপন পতি বা 

প্রণরী পুরুষ বলিয়াই মনে করেন ; রাজ! বলিয়া! ভয় বা ভক্তি 

করেন না) কিন্তু ভূপতি কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, রাজশক্তি স্মরণ 
করিয়। স্তব স্তুতি করিতে থাকেন। গোপীদিগের তাহাই হইত, 
মিলনে প্রিয়তম পুরুষ,__-অদর্শনে অখিলেশ্বর ভগবান্। প্রথমে 

যখন ভগবান গোপীদ্দিগকে বংশীর গানে আকর্ষণ করিয়া গৃহে 
যাইতে বলেন, তখন তাহার! ঈশ্বর বোধেই অনুনয় বিনয় করিয়া- 

ছিলেন; এখন অদৃশ্য হইয়াছেন, তীহারাও তাহার এশ্বরিক কার্য্য 

চিন্তা করিয়া, তন্ময় হইয়া, তাহারই মমুকরণ করিতেছেন। এরূপ 

দিদ্ধান্ত না করিলে, গোপীদের চিস্ত! ও অনুকরণ অসংগত হুইয়া 

পড়ে ; কেন না, গোপীদ্দিগকে যদি শ্রীকৃষ্ণের সমবয়ক্ষ কিংব! ছুই 
এক বৎসরের অল্লাধিক-বয়ক্ক ও ধর! যায়,তাহ! হইলেও পৃতনাবধ,, 

শকটভগ্ন ও তৃথ্াবর্তবধ [িন্ত। করিবার কোনো! কারণ নাই ; এ 

সকল লীল! ভগবানের ছয় মাস বয়লের মধ্যেই হইয়াছিল। 

অতএব নায়ক-নায়িকার পরস্পর অমুরাগের আদর্শে ঈশ্বরানুরাগ 
শিক্ষা দেওয়! ভিন্ন, কৃষ্ণলীলার অন্য অভিপ্রায় হইতে পারেন! । 

ভগবান্ পতঞ্জলি পরমাত্মায় সমাধির জন্য যম-নিয়মাদি অনু-- 



১৭৬ শ্রীকফরাসলীল!। 

'-স্ঠানের ব্যবস্থা দিয়! বলিয়াছেন,__-“ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা/অর্থাত যম- 

নিয়মাদি অভাস করিলে ঈশ্বরে তন্ময় হওয়া! যায় অথবা! কেবল 
স্বরে অভিনিবেশ দ্বারাও তন্ময় হইতে পারে। পাতঞ্জল-সূত্রের 

ভাষ্যকার “ঈশ্বর-প্রণিধানের” অর্থ করিয়াছেন _ত্তক্িবিশেষ। 

সেই ভক্তিবিশেষই প্রেম । গোপীগণ ভগবৎুপ্রেমে তন্ময় হইলেন, 

--আপনারাই কৃষ্ণে ও কৃষ্ণকার্যে একাকার হুইয়! গেলেন। 

প্রেমে যে, ভগবানে তন্ময় হওয়। যায় এবং অপেক্ষাকৃত অনায়াসে 

হওয়া যায়, তাহা, ধাঁহারা কখনও প্রেমভরে ভগবানকে ভাবিয়া. 

ছেন বা ভাকিয়াছেন, ভাহারাই.জানেন। তবে, যোগী সমাধি- 

' অবস্থায় অন্তরেই আত্মানন্দ আন্বাদনে “বুঁদ” হইয়! বসিয়া! থাকেন, 

_ প্রেমিকের তাহাতে আশা মিটে না,-গোপীগণ নিজে কৃষ্ণ 

হইয়াও পরিতৃপ্ত হন না; তাহাদের একটা উতকট অন্তর্ব্যাকুলতা 

থাকিয়া যায়। অন্তরে বাহিরে আত্মানন্দরপ অনুভব না 

করিলে, তাহার! শ্ির হইতে পারেন না ; শ্রীচৈতন্যও স্থির হইতে 

পারেন-নাই। অভিনিবিষ্ট চিত্তে চিন্ত। করিলে বুঝা যায়, শ্রীবৃন্দা' 

বনে জ্ঞানও আছে, যোগও আছে, কিন্তু জ্ঞানও গৌণ, যোগও 

গৌণ; প্রগাঢ় প্রেমে উভয়েই আচ্ছন্ন, জ্ঞানেও যোগ ও ভক্তি 

থাকে; কিন্ত্ত যোগ ও ভক্তি আচ্ছন্ন; যোগেও জ্জীন ও ভ়ি 

থাকে কিন্তু জ্ঞান ও ভক্তি আচ্ছন্ন এবং ভক্তি থা প্রেমেও জ্ঞান 

“৪ যোগ থাকে ; কিন্তু প্রবল প্রেমে জ্ঞান ও যোগ ॥লাচ্ছদ 

“রঙে | ২০ 



শ্রীরষ্ণরাসলীলা । ১৭৭ 

এবং কৃষ্ণং পুচ্ছমানা বৃন্দাবন-লতাতরূন্। 
ব্যচক্ষত বনোদেশে পদাঁনি পরমাত্মনঃ ॥ 

পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দসুনোম হাত্মনঃ। 
লক্ষ্যন্তে হি ধ্বজান্তোজ-বজ্রীস্কুশ-যবাদিভিঃ ॥ ২১ 

পিপল 

অসন্ত্রস্ঃ।--এবং (অনেন প্রকারেণ ) বৃদ্দাবন-লতাতরন্ রুষ্ণং 

চছমানাঃ বনোদ্দেশে (বনৈকভাগে ) পরমাত্মনঃ ( সবিগ্রহ-শ্রীকষ্থস্য ) 

নানি (পদাঙ্কাঃ) বাচক্ষত (অপশ্তন্)) [ পরম্পরমূ উচুশ্চ ] মহাত্বনঃ 

মহান আত্মা শ্বরূপং যস্য তস্য পুরুষোত্তমস্য ) নন্দহুনোঃ (ব্রজরাজ- 

রদ্য)এতানি ( অত্রস্থিতানি ) পদানি ( পদাক্কাঃ) ধবজান্তোজ-বস্তান্কুশ- 

1দিভিঃ ধেবজশ্চ অস্তোজঞ্চ বন্তশ্চ অঙ্কুশশ্চ যবশ্চ তে আদয়ো যেষাং তৈঃ 

মাধারণ-তৎপদচিক্ৈঃ) ব্যক্তং ( সুম্পষ্টং) লক্ষ্যে ( দৃশ্যন্তে )॥২১ 

টীকা! ।--এবং পুনরপি বুন্দাবনে লতান্তরংস্চ রুষ্ণং পুচ্ছস্তযঃ 
নাদেশে বন প্রদেশে ব্যচক্ষত অপশ্যন্॥২১ 

অন্যু্বাদ | গোপীগণ পুনর্ববার বৃন্দাবনন্থ তরুলতা- 

গকে কুষ্ণবার্তা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে, কাননের এক স্থানে 

মান পরমাত্মার পদাঙ্ক দেখিতে, পাইলেন। এবং পরস্পর 
লতে লাগিলেন,__-এ সকল নিশ্চয়ই মহাত্া। নন্দনন্দনের পদাস্ক 

খ! যাইতেছে ; কেননা ইহাতে ধ্বজ, পন্ম, বজ, অঙ্কুশ ও যব 

ভূতি তাহার অপাধারপ চরণ-চিহ্ রহিয়াছে ॥ ২১ 
সত পাস শপ্পপসআনোি 

তাতুপাস্ব$।__সবিকল্প সমাধিতে যেমন মধ্যে মধ্যে বান 



১৭৮ প্কফয়াসলীল!। 

অর্থাৎ 'বহিজ্ঞ্ণন হুইয়! থাকে, গোপীদিগের তাহাই হুইয়াছিল। 

কৃষ্ণের অদর্শনে গোপীদিগের প্রথমে কেবল সন্তাপমাত্র, ততপরে 

গীতের সহিত কৃষ্ণান্থেষণ, তগুপরে তন্ময় হইয়া কৃষ্ণলীলানুকরণ, 

ততপরে বাহাজ্জান হওয়ায় পুনর্ববার অন্বেষণ এবং তগুপরে পান্থ 

দর্শন হইল। ইহ! প্রাকৃত প্রিয়বিচ্ছেদে এবং আরূঢ় ভক্তের 

ভগবদৃ-বিচ্ছেদ্ে সমভাবেই হইয়া থাকে। 
.বৈকুষ্টেশ্বর নারায়ণের এবং বৃন্বাবনবিহারী শ্রীষ্চের চরণে 

একবিংশতি চিহ্বের পরিচয় পাওয়! যায়। সেই নিমিত্ত এখানে 

গোপীদিগের উক্তিতে “ধ্বজ্াস্তোজ-বস্তান্কুশ-ববাদিভিঠ+ এই 

“আদি শব্ের প্রয়োগ হইয়াছে। মনুষ্যের মধ্যে ষীহার পদতলে 

এ একবিংশতির ছুই একটি চিহ্ৃও লক্ষিত হয়, তিনি পরম 

ভাগ্যবান মহাপুরুষ। ধাহার পদতলে এ সমস্ত চিহ্নই থাকে, 
তিনিই ভগবান্ অথব ধিনি স্বয়ং ভগবান্ তাহারই চরণতলে এ 

সমস্ত চিহ্তই থাকে । এগুলি ভগবানের অসাধারণ চিহ্ন। বৈকুণে 
পুরুষ মাত্রেই চতুভূর্জ, নব্জলদশ্যাম ও পীতান্বর ; সেখানে এ 
অসাধারণ চিহ্ৃুই নারার়ণের পরিচায়ক । শ্রীবৃন্দাবনেও রূপে ও 

বেশে অবিকল শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় অনেক ব্রজবালক ছিলেন, 
কেবল এ একবিংশতি চিহ্ুই তাহার বিশেষত্ব । আমর! সকল 
চিহ্নের অভিপ্রায় বুঝিতে পারি ন1) কেবল স্কন্দপুরাণে যে 
পাঁচটি চিহ্ের তাত্পর্য্য পাইয়াছি, তাহাই অন্ুবাদসহ উদ্ধৃত 

করিয়া দিলাম। দ্দক্ষিণস্য পদালগুষ্ঠমূলে চত্রং বিভর্ত্যজঃ। 
তত্র ভক্তজনন্তারিশ্ষড়বর্গচ্ছেদনায় সঃ। ১। মধ্যমাঙ্গুলি-মুলে চ 
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শীকষ্খরানবীল।। ১৭৯ 

ত্তে কমলমচ্যুতঃ। ধ্যাতৃচিত্রত্বিরেফাণাং লোভনায়াতিশোভ- 

ঘ্। ২। পর্নন্তাধো ধবঙ্ঈং ধতে সর্ববানর্থজয়ধবঞজজম্। ৩। 

নিষ্ঠামুলতো বজ্জং ভক্ত-পাপান্রিভেদনম্। ৪। পাঞ্চিমধ্যেহস্কুশং 

চিত্তে্-বশকারিণম্ | ৫.৮ অর্থাৎ ভগবান্ স্বতক্তের 

মাদি ছয় রিপু ছেদনের নিমিত্ত দক্ষিণ পদের লনুষ্ঠমুলে চক্র, 
াননিষ্ঠ ভক্তের চিত্বরূপ ভ্রমরকে প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত 
ক্ষিণ পদের মধ্যমা-মুূলে স্ুপেশল কমল, কমলের নিন্গে 

নর্থজয়ের জয়ধ্বজস্বরূপ ধ্বজ, ভক্তের পাপ-পর্ববত বিদা- 

গের নিমিত্ত দক্ষিণ চরণের কনিষ্ঠামূলে বজ এবং ভক্তের . 
নামাতজ বশীভূত করিবার নিমিত্ত গুল্ফমধ্যে অঙ্কুশ চিহ্ন 
গ করিয়া থাকেন। 

। শুকদেৰ ভগবানের বাস্তব লীলার কথ| বলিতেছেন; সুতরাং 
গাপীগণ প্রত্যক্ষই চরপাঙ্ক দেখিয়াছিলেন। এখনও যদি কোনো 
চক্ত গোপীদিগের ন্যায় ভগবানের জন্ত কাদিতে পারেন, তিনিও 
প্রতাক্ষের ন্যায় পদাঙ্ক অনুভব করিতে পারিবেন। তাহাই 
দখাইবার নিমিত্ত লীলাময়ের এই লীল|। সচ্চিদানন্দ বিগ্র- 
হর পদাঞ্ক ভূমিতে অঙ্কিত হয় না) তাহা কেবল একা্তিক 

ককের হৃদয়-বৃন্দাবনেই অঙ্কিত হইয়া থাকে, এ কথ! সত্যই। 

থাপি তিনি ভক্তাধীন ; ভক্তের ইচ্ছা হইলে ভূমিতেও পদাঙ্ক 
দখাইয়া থাকেন; ইহ! আমর! বিশ্বাদ করি 1২১ 



১৮০ শ্রীরুষ্তরাসলীল' । 

তৈস্তৈঃ পদৈস্তৎপদবীমন্বিচ্ছন্ত্ো হ গ্রতৌহবলাঃ। 

বধ্বাঃ পদৈঃ স্বপুক্তানি বিলোক্যার্ভীঃ সমক্রবন্।।২২ 

অসন্স্র ।-অবলাঃ (ব্রগোপাঃ) তৈ তৈঃ (পুর্বোকৈঃ ) পঃ 

( পদাক্গৈ:) তৎপদবীং (তদ্য কৃষ্ণপ্য পদবীং মার্গং ) অন্বিষু্তযঃ (মগ 

মাণাঃ) অগ্রত্তঃ ( পুরঃ প্রদেশে ) বধবাঃ (শ্রীরাধায়াঃ ) পদৈঃ ( পদক; ) 

সুপৃক্তানি ( সংলগ্লানি ) বিলোক্য (দৃষ্ট। ) আর্তাঃ । ছুঃখিতাঃ) সমক্রবন 

( পরম্পরমৃচুঃ )॥২২ 
| 

টিটি 

টীকা । - স্থুপৃক্তানি সংমিশ্রিতানি ॥ ২৯ 

___. ২৭ শি শী ািটিটী 

অন্যুলীদ ।_গোপীগণ এ লকল পদাক্কের সাহাধে 

কৃষ্ণান্বেষশ করিতে করিতে অদূরে কৃষ্ণপদাঙ্কের সহিত সংল! 

রাধা-পদাঙ্ক অবলোকন করিয়৷ ছুঃখিতচিত্তে পরস্পর বলি 

লাগিলেন ॥ ২২ 
5885

 টিটি রর 

ভাঙপকআ্য।-লোকেও পলায়িত ব্যক্তির পদাঙ্ক ধরিয় 

অনুসন্ধান করিয়া থাকে । লীলায় গোপীগণ নায়িকাভাবে প্রিয় 

তমের পদাঙ্ক ধরিয়। অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; তথেং 

এইরূপ হইয়া থাকে; কারণ ভগবান্কে অনুসন্ধান করিতে হইলে, 

উাহীরই পদাশ্রয় ভিন্ন উপায় নাই। জ্ঞানী ও যোগী আপন 

আপন ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া জ্ঞান ও যোগ সাধন পুর্ববক ব্রদ্ধ € 

পরমাত্মাকে পাইতে চাহেন; ভক্তের তগবত-পাদপন্লেই নির্ভর। 

জ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞানও ভগবতু-কৃপা-সাপেক্ষ, ইহা জ্ঞানি-শিরোর্ম 

শঙ্করাচার্ধ্যও শ্বীকার করিয়াছেন। প্রেমধাম শ্রীবৃন্দীবনে পরর্রথ 



শ্ররুষ্ণরাসলীলা। ১৮১ 

তিমান ভগবান্ এবং তাহার কৃপাও মুর্তিমান্ পদাঙ্ক। তিনিই 
জিও গোপীদ্দিগকে আপনার পথ আপনিই দেখাইতে- 

ন। আমরাও যদি তাহার জন্য গোপীর ন্যায় উৎকণ্ঠিত হইতে 
রি, তবে নিশ্চয়ই তাহার কৃপা প্রাপ্ত হইব, -পদাঙ্ক দেখিতে 
ইব এবং প্রেমময়ী শ্রীরাধারও কপালাভ করিব ১ ককফপদাস্-| 
লগ্ন তাহারও পদাঙ্ক দেখিতে পাইব। প্রেম ও আনন্দ পরস্পর | 
লগ্ন; স্তরাং প্রেমরূপিণী রাধা ও আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণ পরস্পর | 
লগ্ন; সুতরাং উভয়ের পদ্াঙ্কও পরস্পর সংলগ্ন । সচ্চিদানম্দ-: 
রূপ পরব্রক্ম জ্ঞানের নিকট নিরাকার, কিন্তু প্রেমের কাছে 
তিমান্। আমরা কেবল বৃথা তর্ক করিতেই জানি। তর্ক করিয়। 
হ কখনই ব্রক্ষম্বরূপ অবগত হইতে পারিবে না। বেদান্ত 

ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন, “তর্কা প্রতিষ্ঠানাঁৎ, অর্থাৎ 
কের প্রতিষ্ঠা নাই। একজন পণ্তিত তর্ক করিয়া অপর এক 
নকে পরাস্ত করিলেন; আবার একজন আসিয়৷ তীহাকে 
রান্ত করিলেন; আবার তৃতীয় একজন আসিয়া দ্বিতীয় 
গুতকে পরাস্ত করিলেন; তর্ক চলিতেই লাগিল! শ্রুতি 
য়াছেন--কক্রঙ্গ অশব্দ” অর্থাৎ শব্দ তাহাকে বুঝাইতে পারে 
| অতএব আমাদের মতে তর্ক ছাড়ি ধাহাকে বুঝিবে, 
রই উপর নির্ভর করাই ভাল । সেই নির্ভরের নামই ভক্তি । 

বন্দাবন-লীলা জ্ঞান বা তর্কে বুঝিতে পারা যায় না। ভগবান্ 

পয়াছেন,-- “ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহাঃ, অর্থাত আমি একমাত্র 
স্তরই গ্রাহ্য। অতএব ভক্তির সহিত ভগবানের ব্রজ-লীল! 

করিলেই পরমানন্দ পাওয়া যায়। ভক্তির মূল বিশ্বাস; 
শ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বু দূর” ॥ ২২ 

৩৮ 



১৮২ শ্রীকষ্রাসলীল|। 

কন্তাঁঃ পদানি চৈতানি যাতায়। নন্দসূনুন। 
অস-ন্যস্ত-প্রকোষ্ঠীয়াঃ করেণোঃ করিণ1 যথা ॥২ 

__আহক্র-করিণ| (হস্তিন! সহ) বাতাজাঃ (গতায়াঃ ) করেণে 
(হস্তিষ্ভাঃ ধা) [তথা] ননদহুমুন! ( নন্দনন্ননেন সহ) যাতায়াঃ অংস- 
প্রকোঠায়াঃ (অংসে কৃষক্কন্ধে ন্তস্তঃ স্থাপিতঃ গ্রকোষ্ঠঃ কফোণি-মণিনব 

মধ্যভাগঃ ষয়। তথাভূতায়াঃ) কন্তাঃ এতানি পদানি ॥২৩ 
শাপপাপিপপীপপাস্পশিপক্পীপাপিিশা পিপিপি 

'টীক্চা ।-_-তেন অংসে ন্স্তঃ 'প্রকোষ্ঠো যদ্যাঃ। .করেণে 

হস্তিন্যাঃ | ২৩ 

_ বনুবাদ দেখ দেখ, এ সকল আবার কাহার পা 
এই নারী নন্দনন্দনের স্বন্ধে হস্তার্পণ করিয়া করীর সি 
করিণীর ন্যায় তাহার সহিত গমন করিয়াছে ॥২৩ | 

তাহুপর্ধ্য।--ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে লইয়া! গিয 
এবং এ সকল পদচিহ্ শ্রীরাধারই পদচিহ্, তাহ। গোপা 

বুঝিয়াছেন। অত্যন্ত অভিমানের ভরে তাহার নাম মুখে আনিঢে 
ছেন না। এরূপ ঘটনায় প্রাকৃত নায়িকার্দিগেরও এই 

অভিমান হুইয়। থাকে । তবে, কৃষ্ণ-বিরহিণী গোপী আর ৫ 

বিরছিণী নায়িকার অভিমান আপাততঃ সমান বলিয়া প্র 

হইলেও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। নায়িকার অভিমান কেবল সম্তা 
গোপীর অভিমান প্রেমবর্ধক। নায়িকার অভিমানের ফল ছু! 

আর গোপীর অভিমানের ফল পরম।নন্ন,-- সাক্ষাৎ ভগব 

প্রাপ্তি ॥ ₹৩ | | 



ভীকষ্রাসলীল! । ১৮৩ 

অনয়ারাধিতে। নূনং ভগবান্ হুরিরীশ্বরঃ | 
যন্ন!! বিহায় গোবিন্দঃ গ্রীতে! যামনয়দ্রেহঃ ২৪ 

অন্যস্থঃ ।-নৃনম্ (নিশ্চিতম্) অনয়! ( গোপ্যা ) ঈশ্বরঃ তগবান্ 
হরিঃ আরাধিতঃ (উপাপসিতঃ ) যৎ (ষন্মাৎ) গোবিন্দঃ ('্রীক্চঃ ) নঃ 

(অন্মান্) বিহায় (ত্যক্ত1) প্রীত [সন্] যাং রহঃ (একাত্তস্থানং) 

অনয়ৎ ( নিনায় )॥ ২৪ 

টাকা ।--রহঃ একাত্তস্থানম্ ॥ ২৪ 

অনন্যুন্বাদি।__নিশ্চয় এই গোগী পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীহরির 
যথার্থ জারাধনা করিয়াছে । যেহেতু গোবিন্দ আমাদিগকে 

পরিত্যাগ করিয়া শ্রীতচিত্তে ইহাকেই নিজ্ভন স্থানে লইয়৷ 

গিয়াছেন ॥ ২৪ 

তাশুপর্স্য।_ এক্ষণে অনেক স্থবুদ্ধি সমালোচক শ্রীমন্তাগ- 
বতে রাধিকার নাম নাই বলিয্পা, তাহাকে উড়াইয়! দিতে চাছেন। 

এই শ্লোকে বিরহাতুর গোপীগণ রাধিকার অকল্লিত নিত্য নাম 
দেখাইয়৷ দিলেন। তীহার! বলিলেন__“্অনয়া রাধিতো৷ নৃনং 
তগবান্ হরিরীশ্বরঃ সর্কবেশ্বর ভগবান্ হরি এই গোগী কতৃক 

বধার্থই রাধিত হইয়াছেন, অর্থাৎ এই গোপা ভগবানের সম্পূর্ণ 
রাধনা,--আরাধনা করিয়াছেন । আবার তাহার কারণ দেখাইজেন, 

--“বঙ্পো। বিহায় গোবিন্দঃ গ্রীতো যামনয়দ্রহঃ” অর্থাৎ যে হেতুক 
গোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, প্রীতচিত্তে ইহাকেই 



১৮৪ শ্রীকষ্ণরাসলীল।। 

নির্জনে লইয়া গিয়াছেন। তাহা হইলেই আমরা বুঝিলাম, 

বাহার প্রতি ভগবান্ প্রীত হইয়াছেন, তিনিই ভগবানের ধধারথ 

রাধনা করিয়াছেন। যিনি বথার্থ রাধন। করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ 

“রাধিকা 1” “ইনিই যথার্থ রাধনা করিয়াছেন”ঃ-_-এই বাক্যটি 

যদি সংক্ষিপ্ত করিয়! প্রকাশ করিতে হয়, তবে বলিতে হইবে, 

ইনিই রাধিকা; আবার “ইনিই যথার্থ রাধিকা”,__-এই বাকাটি 

যদি প্রসারিত করিয়া বলিতে হয়, তবে বলিতে হইবে, “ইনিই 

ষথার্থ রাধন1 করিয়াছেন” । আমরা কোনে! এক ব্যক্তির অদমান 

সরলতা, অসাধারণ পবিত্রতা, অকপট বৈরাগ্য এবং অলৌকিক 

ভগবখপ্রেম দেখিয়া বলিয়! থাকি “ইনিই যথার্থ সাধক |” যদি 

কোন নারীতে এ সকল গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, তবে বলিতেই 

হইবে “ইনিই যথার্থ সাধিক |, সাধক ও সাধিক! এবং রাধক ও 

রাধিকা! একই কথা। প্রকৃত পক্ষে, বদি কোনে! পুরুষ যথার্থ 

বিশুদ্ধ প্রেমে ভগবানের আরাধন! করেন, তিনি বাহ্যাকারে পুরুষ 

হইয়াও অন্তর্ভাবে “রাধিকা” । €প্রম নামক পদার্থ ই স্ত্রীজাতি, 
ইহা ভাবুকমাত্রেই বুঝিতে পারেন; স্থৃতরাঁং পুরুষই হউন আর 
নারীই হউন, ধাঁহার হৃদয়ে ভগবৎপ্রেম পরিপুর্ণ হইয়াছে, 
তিনিই “রাধিকা” | 

“একান্তিক মমতাই প্রেমের স্বরূপ; কোমলতা, সরলতা, নম্র 

ও পবিভ্রতাই €প্রমের স্বভাব, এবং স্েহ, যতু, ভক্তি ও ভাল, 

বাসাই প্রেমের কার্ধ্য । এক কথায় বলিতে হইলে যথার্থ রাধনাই 

প্রেমের কাধ্য । আমরা নরলোকবাসী নর ; নরলোকে দেখিতে 



শ্রীকষঞ্খরাসলীলা । ১৮৫, 

পাই, প্রেমের স্বভাব, প্রেমের ক্রিয়! নারীতেই আছে। কোমলতা, 

সরলতা) নম্রতা ও পবিত্রতা নারীতেই আছে, এবং স্নেহ করিতে, 

বত করিতে, ভক্তি করিতে ও ভালবাসিতে নারীই জানে; 

প্রিয়জনের পরিচর্য্যায় প্রাণপাত করিতে নারীই পারে । বিধাতা 

যেন প্রেমের আদর্শ দেখাইবাঁর জন্যই নারীর স্থটি করিয়াছেন । 
একজন সুনিপুণ চিত্রকরকে প্রেমের মুগ্তি অস্কিত করিতে 

আদেশ করিলে, তিনি ষে নারীমুত্তিই অঙ্কিত করিবেন, তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। তাই আজ শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণপ্রাণা প্রেম- 

ময়ী শ্রীরাধিকা নারী, প্রাকৃত শ্ত্রীত্ববর্জ্জিত হুইয়াও নারী 

শ্রীরাধিকা। প্রেমের ভাবে, _ক্রীরাধিকার ভাবে যিনি ভগবানে - 

আত্মসমর্পণ করিতে পারিবেন, তিনিই নারী; বাহিরে পুরুষ 
হইলেও অন্তরে অন্তরে নারী,--অন্তরে অন্তরে রাধিকা | তাই 

শ্রীনবন্বীপ-নিশাকর নিমাই বাহাঁকারে পুরুষ হইয়াও, অন্তর্ভাবে 
নারী,__জ্রীরাধার ভাবে রাধিকা । 

কেবল সখের পাঠক হইয়া শব্দমাত্রে নেত্রপাতপূর্ববক পাঠ 
করিলে, শ্রীমস্তাগবতোক্ত শ্রীকৃষ্ণলীলায় রাধিকার নাম দেখিতে 

পাওয়! যায় না; কিন্তু শ্রীবৃন্দাবন-লীলা, প্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার 
স্বরূপ ধারণা করিয়া, সাধকের ভাবে পাঠ করিলে, ভাবনেত্রে 
দেখিতে পাওয়া ষায়, শ্রীবৃন্দাবন-লীলার ভিত্বিই রাধিকা! ;-_- দেখিতে 

পাওয়া বায়, আনন্দময় ভগবানের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই 

“রাধিকা” নাম অঙ্কিত রহিয়াছে,-- দেখিতে পাওয়া যায়, প্রেম- 

রূপিণী রাধিকাকে ধাঁরয়াই আনন্দময় কৃষ্ণ দীড়াইয়া আছেন, 
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দেখিতে পাওয়! যায় প্রেমময়ীর হ্থবর্ণাধিক বর্ণ প্রভাবেই কৃষ্ণবর্ণ 

কৃষ্ণ আলোকিত, দেখিতে পাওয়! যায়, শ্রীরাধিকাই কৃষ্ণের 
প্রাণ। অতএব শ্রীরাধিকার নাম কাহাকেও রাখিতে হয়না, 

কাহাকেও লিখিতে হয়ন। । যেখানে কৃষ্ণ, সেই খানেই রাধিকা; 
“যতদিনের কৃষ্ণ, ততদিনের রাধিকা । ইহা! ভাবুক বুঝিতে পারেন। 
তাই ত্রিকালদর্শী মহধি ভাবুক ও রসিকদিগকেই আহ্বান করিয়া 
বলিয়াছেন.-_“পিবত, ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহে। রসিকা ভুবি 

ভাবুকাঃ অর্থাৎ ছে ভাবুক ও রদিকগণ, খই শ্রীমন্তাগবতরূপ 
রসময় ফল মুক্তিপর্য্যস্ত অনুক্ষণ পান কর। আমর! ভাবুকও 

নহি, রসিকও নহি; ভাবুক কাহাকে বলে এবং রসিক কাহাকে 

বলে, তাহাও জানি না; অথচ ভাগবতরূপ রসময় ফল পান 

করিতে বসিয়াছি ! আন্বাদন পাইৰ কেন ? পরিতৃপ্ত হইব কেন! 

এমন পরম রসময্র ফলও আমাদের তিক্ত লাগে,-বিশ্বাদ করিতে 

পারি না, ধারণা করিতে পারি না,_পদে পদেই সন্দেহ আসিয়া 

পড়ে, সখ পাই না। জন্থরীই জহর চেনে, অ-জহরী কাচ মনে 

করিয়া জহর ফেলিয়া দিয়া থাকে। ইহাও মহাজনের প্রসিদ্ধ 

কথা । অলমতি বিস্তরেণ ২৪ 
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ধন্যা অহো৷ অমী আল্যে! গোবিন্দীজ্ব,্যজরেণবঃ। 

যান্ ব্রদ্মেশৌ রমা দেবী দধুু্ঘঘনুতয়ে ॥২৫ 
অসন্বস্সঃ । -আল্যঃ (হে সখ্যঃ) অমী ( এতে ) গোবিন্দাজ্য)জ- 

রেণবঃ ( গোবিন্বস্য কষ্ণন্য অজ্ব)জে. পাদপয্মে তয়োঃ রেণবঃ রজাংসি) 

অহো| ধন্টাঃ (পরমপাবনাঃ) ব্রক্মেশী (ত্রদ্ধ চ ঈশশ্চ তৌ। বিধি- 

শিবৌ) দেবীরমা (লক্ষীশ্চ ) অথনুত্তয়ে ( পাপনাশায়) যান ( পদরেণুন্) 

ুর্ঘ1 (শিরসা ) দধুং ( ধারয়ামাসথঃ ॥ ২৫ 

টাকা হে 'মাল্/ঃ সধ্যঃ অহে। ধন্যাঃ অতিপুণা। গোবিন্দাজ্বাক্জ- 

রেণবঃ। তত্র হেতুঃ যাঁনিতি। অক্মাভিরপ্যেতব্রেন্বভিষেকেণ তখৈৰ 
শ্রীকষ্ণং প্রাপ্ত ং শক্যত ইতি ভাবঃ ॥ ২৫ 

ভিডি টিভি 
অন্যুলাদ ।-_-অয়ি সখীগণ! শ্রীগোবিন্দের এই সকল 

পদাজরেণু অতীব পবিভ্রকর; ব্রহ্মা, মহাদেব ও দেবী লক্গমা 

আপন আপন পাপাপনোদনের মিটি যে রেণু মস্তকে ধারণ 

করিয়া থাকেন ॥২৫ 

_তাহুপর্ধ্য।-মদর্শনে একবারে ভগবানের পূর্ণ এশ্ব্য 

প্রকাশ পাইল। নায়িকা-ভাব একবারে তিরোহিভ হইল। 

তাহারা ভগবানের চরণরেণুর মহিমা দেখাইলেন। সহজ মহিম! 

নয়; বলিলেন, ব্রক্ধা॥ মহাদেব ও দেবীলক্সসী যে চরণরেণু 

মন্তকে ধারণ করিয়াছেন । তাহ হইলেই আমরা দেখি, গোপীগণ 

কখনে! প্রিয়-বিরহিণী নায়িকা, কখনো! ।দ্গবত-পরার্থী পরম- 
প্রেমিক ভক্ত ॥ ২৫ ্ 
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তস্তা অমুনি নঃ ক্ষোভং কুর্বস্ত্য চ্চৈঃ পদাঁনি যু । 
যৈকাপহত্য গোীনাং ধনং ভূঙ্ক্তহচ্যুতাধরম্ ॥ ২৬ 

অসন্ভ্র্্ঃ 1-তস]াঃ (গোপ্যাঃ) অমুনি (এতানি) পদানি 

( পদাঙ্কাঃ ) নঃ ( অন্মাকং ) উচ্চৈঃ (সাতিশয়ং) ক্ষোভং ( মনস্তাপং) 

কুর্বস্তি (উৎপাদরস্তি) যা (গোগী ) একা (অনন্যা) গোপীনাং 

(অন্মাকং সর্বাসাং) ধনং ( ভোগ্যাং সম্পত্তিং) অচ্যুতাধরম্ ( কষ্ণাধর- 

সুধাম্) অপহৃত্য ( চোরয়িত্ব! ) ভূষ.ক্তে ( আস্বাদয়তি )॥ ২৬ | 

শি 

 ভীক্া অন্ত! আহঃ তস্য ইতি । গোপীনাং ধনং সর্বন্বমূ। জয়ং 

ভাব | ভবেদেবং যদি তস্যাঃ পদীনি সংপৃক্তানি ন ভবেযুঃ তানি তু 
কুতো নে ছুঃখং কুর্বস্তীতি ॥ ২৬ 

অসন্যুলাদ।_তাহার এই সকল পদচিহ্ন আমাদিগকে 
সাতিশয় মনস্তাপ দিতেছে । শ্রীকৃষ্ণের অধরন্ুধা আমাদের 
সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি; কিন্তু সে অপহরণ করিয়া নিজেই 
ভোগ করিতেছে ॥২৬ 

তাৎপর্য ।-গোপী ঠিকই বলিয়াছেন । ভগবান্ সকলেরই 
সাধারণ সম্পত্তি; ভগবদানন্দ আশ্বাদনে সকলেরই সমান 

অধিকার। তাহা সকলেই জানে ; তবে একজন আস্বাদন পায়, 
একজন পায় না কেন? এ দোষ ভগবানের, কি মানুষের তাহার. 

বিচার সধীগণ করুন। আমর! কিন্তু, কাতরা গোপীদিগের দুঃখে 

ভ্ুঃঘী; আমরা এখন তাহাদেরই পক্ষপাতী; স্থৃতরাং আমরা মুক্তকণ্টে 
বলিব, রাধিকার খুব অন্যায় হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

কিন্তু মনে মনে বলিব,হে প্রেমময়ি রাধে ! একটু কৃপা করিও ॥২৬ 
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ন লক্ষ্যন্তে পদান্ত্র তস্য! নৃনং তৃণাস্কুরৈঃ | 
খিগ্ভৎস্থজাতাঙ্বিতলামুন্িন্যে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ ॥ 
ইমান্যধিকমগ্নানি পদানি বহতো৷ বধূমূ। 
গোপ্যঃ পশ্যত কৃষ্ণস্য ভাবাক্রান্তস্য কামিনঃ। 
অত্রাবরোপিত! কান্তা পুষ্পহেতো মহাত্মনা ॥ ২৭ 

অন্ন্্ঃ ।-অত্র ( অন্িন্ স্থানে ) তস্যাঃ (চৌরায়া: গোপ্যাঃ) 
পানি ন লক্ষ্যন্তে (ন দৃগ্ত্তে) ॥ নূনং (নিশ্চিতং) প্রিয় ( তদন্ুরাগী কৃষ্ণঃ ) 
থিগ্ংহুজাতা জ্ব.তলাং (খিশ্নপেশবপদাং ) প্রেয়সীম্ ( প্রিয়তমাং তাম্) 
উন্নিন্যে (স্বন্ধমারোপিতবান্); [ হে] গোপ্যঃ বধূং ( প্রিয়তমাং গোপীং) 
বহতঃ [শ্বস্বদ্ধমারোপয়তঃ ) [ অতএব ] ভারাক্রান্তস্য ( ভারষুক্তস্য ) 

কামিনঃ ( কামুকস্য )[ কৃষ্স্য ] অধিক-মগ্নানি ( স্থগভীরাণি) ইমানি 
( অত্র স্থিতানি ) পদানি পশ্তত (অবলোকয়ত )। 

মহাত্মনা (রসিক-শেখরেণ ) পুষ্পপহতোঃ ( কুস্থ্মচয়নার্থং ) অত্র কাস্তা 
(প্রিয়তমা কামিনী ) অবরোপিত! ( ভুমৌ অবস্থাপিত! )॥ ২৭ 

টীকা ।--তদসংপৃক্তান্ কেবলকুফণপাদরেণুনেৰ বিচিস্তন্তান্ দষ্! 
পুনরত্যন্তং সমতপন্--তদাহ শ্লোকব্রয়েণ ন ক্ষান্ত ইতি। খিদ্ত্তী স্জাতে 
সুকুমারে অজ্যিতলে যস্যাঃ'। তামুন্লিন্যে ্ন্ধমারোপিতবান্ ॥ ২৭ 

অন্নুবীদ ।-_এই স্থানে সেই চৌরা গোপীর পদচিহ্ন দেখা 
যাইতেছে না; অতএব নিশ্চয়ই তাহার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়- 
তমার স্থুপেশল পদতল বনভ্রমণে পরিক্লিষট হওয়ায় তাহাকে স্বন্ধে 
তুলিয়৷ লইয়াছেন।' 
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অয়ি সথীগণ | প্রিয়তমাকে স্বন্ধে বহন করায় সেই কামুক 
কৃষ্ণ অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইয়াছেন ; সেই জন্য, দেখ, এইস্থানের 
কৃষ্$পদাঙ্ক অধিকতর গভীর হইয়াছে । 

মহাত্মা কৃষ্ণ পুষ্পচয়নের নিমিত্ত এইস্থানে প্রিয়তমাকে স্বন্ধ 
হইতে নামাইয়াছেন ॥ ২৭ 

তাৎপম্্য ।- জবলস্ত অনলে দ্বৃতাহ্থতি পড়িতেছে। গোপী- 

গণ কৃষ্ণ-বিরহানলে জ্বলিতেছেন, তাহার উপর সহচরী প্রীরাধার 

এত সৌভাগ্য সহা করিতে পারিতেছেন না; তাহাদের হৃদয়াগ্ 
অধিকতর জ্বলিয়! উঠিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিমানের মাত্রাও 

চড়িতেছে। এক সঙ্গে কাত্যায়নী পূজা! করিলাম, এক সঙ্গে 
শ্রীকচকে পতিরূপে পাইবার জন্য প্রার্থনা করিলাম, একসঙ্গে 
নির্জনে বসিয়! কৃষ্ণ গুণ গাঁন করিলাম, বংশীর গান গুনিয়! এক 

সঙ্গেই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, রাত্রিকালে কৃষ্ণসমীপে আদিলাম ; 

কিন্তু ক আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাহাকেই লইয়া বিহার 

করিতেছেন; তাহাকে কোলে বসাইতেছেন, কাধে তুলিতেছেন, 
আর আমরা সমস্ত রাত্রি হা কৃষ্ণ হা! কৃষ্ণ' বলিয়! রোদন 

করিতেছি, এই সকল চিন্তা করিয়া গোপীদিগের অভিমান দ্বিগুণ 

হইয়া উঠিয়াছে, মনত্তাপে হ্বাদয় দ্বলিয়! উঠিতেছে, ঈর্ধায় অন্তঃ- 
করণ অধীর হইতেছে । এক জনের প্রতি ভগবানের অত্যধিক 

কপ দেখিয়া! গোপীদিগের ম্যায় উতকট অভিমান, অসহা মনম্তাপ, 
অদম্য ঈর্ধা আমাদের কখনও, কোনো জন্মেও হইবে কি? 
হইবে হইবে ; গোপী হইতে পারিলেই হইবে ॥ ২৭ 



শ্রীকঞ্চরাসলীল!। ১৯১, 

অন্র প্রসুনাবচয়ঃ প্রিয়ার্ধে প্রেয়দা কৃতঃ | 
প্রপদাক্রমণে এতে পশ্যতাসকলে পদে ॥ ২৮ 

অন্বস্রঃ অত্র প্রেয়স! (প্রিয়তমেন) প্রিয়ার্থে (প্রিয়ালন্করপার্থ) 
প্রহথনাবচয়ঃ (পুষ্পচয়নং ) কতঃ প্রপদাক্রমণে ( পদাগ্র-সংমর্দনে ) এতে 
অসকলে ( অসম্পূর্ণে ) পদে (গদাঙ্কৌ ) পশ্তত ॥ ২৮ 

টীকা ।-প্রপদাভ্যামাক্রমণং ক্ষ ণীসম্মর্দনং যয়োঃ অতএব অসকলে 
পদে পশ্তাতেতি ॥ ২৮ 

অন্যুব্বাদ ।- প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ এইস্থানে প্রিয়তমার নিমিত্ত 
ুষ্পচয়ন করিয়াছেন। পদাগ্রে দড়াইয়! পুষ্পচয়ন করায় এই 
স্থানের পদাস্ক অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, দেখ ॥ ২৮ 

তাওপর্বয | গোপীগণ আবার কিছু দুর অগ্রসর হইয়! 
দেখিলেন, একস্থানে একটি পুষ্পবৃক্ষের তলে কৃষ্ণ-চরণের কেবল 
অগ্রভাগ অঙ্কিত রহিয়াছে, চরণের পশ্চাদ্দ ভাগ নাই। তাহাই 
দেখিয়া অনুমান করিতেছেন, হস্তাগ্রাহ্য উচ্চ শাখা হইতে পুষ্প 
চয়ন করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণ আপন পদাগ্রের উপর ভর রাখিয়া 
দাড়াইয়াছেন, তাই এখানকার পদচিহ্র অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। 
গোপীগণ প্রগাঢ় কৃষ্ণ-প্রেমে অসীম কৃষ্ণ-মহিমা ভুলিয়! গিয়াছেন, 
_কালিয়দমন, গোবদ্ধন-ধারণ প্রভৃতি এরশ্বরী লীল! ভূলিয়া 
গিয়াছেন। তাই এ রূপ অনুমান করিতেছেন এবং ভগবানও' 
স্বয়ং অসীম হুইয়াও গোপীর অসীম প্রেমের কাছে ছোট হইয়া 
পড়িয়াছেন। তাই একটু উচু ভালের ফুল পাড়িতে খুঁড়িয়া, 
দাড়াইতে হইয়াছে। ১ ধন সত লীলাময়ের লীল! ॥ ২৮ 

রা 



১৯২ শ্রীকষ্রাসলীল।। 

কেশ-প্রসাধনং হ্যাত্র কাঁমিন্যাঃ কাঁমিন! কৃতম্। 
তানি চুড়য়তা কান্তামুপবিষ্মিহ গ্রুবম ॥ ২৯। 

অসন্বম্্ঃ 1 অত্র কামিনা (কষ্চেন) হি (নিশ্চিতং) কামিন্যা: 

(কামুক্যাঃ ) কেশ-প্রাধনং ( কেশবিন্যাসং) কৃতম্ কাস্তাং (প্রিয় 
মধিকৃত্য ) তানি (অবচিতানি প্রস্থনানি ) চুড়য়তা (চুড়াবদ্বপ্নত1 ) ইহ 
(অঞ্র) ঞ্বম্ (নিশ্চিতম্) উপবিষ্টম্॥ ২৯ 

টীকা ।-:তস্যাঃ শ্রীকুষণজা ্ বস্তরুপবিষ্টায়াশ্চিহং দৃষ্টীহুঃকেশ- 
গ্রসাধনমিতি। কাস্তামধর্কত্য তানি প্রন্থনানি চূড়য়তা চুড়ান্ু করণেন 

ৰর্কতা ইহ গ্রুবমুপবিষ্টম্ ॥ ২৯ 

অবন্নুল্রাদ ।--এই স্থানে কামাধীন কৃষ্ণ নিশ্চয়ই সেই 
কামিনীর কেশ-বিন্যাস করিয়াছেন এবং অবচিত পুষ্পদ্বারা সেই 
কামিনীর চূড়া নিম্মাণ করিবার অভিপ্রায়ে নিশ্চয়ই এই স্থানে 

উপবিষ্ট হইয়াছেন ॥ ২৯ 

তাতুপার্ষ্য ।--উক্ত সাতটি শ্লোকে শ্রীরাধার পদাঙ্ক দর্শনে 
গোপীদিগের ভাব-বৈচিত্র্য বণিত হইয়াছে ৷ যদি বহুনায়িকা এক 
নায়কের প্রতি আসক্ত হয় এবং নায়ক যদি তাহাদের মধ্যে এক 
নায়িকাতেই অত্যন্ত অনুরক্ত হুইয়| অপর সকলকে পরিত্যাগ- 

পুর্ববক তাহারই সহিত অবস্থান করে, তাহ! হইলে পরিত্যক্ত . 

নায়িকাদিগের যেরূপ ভাব-বৈচিত্র্য হইয়া! থাকে, গোপীদ্দিগের 

সেইরূপ নান! প্রকার ভাবোদয় হইয়াছিল। তাহাদের দারুণ 



জীরুফয়াসলীল!। ১৯৩ 

বিরহসন্তাপের মধ্যে শ্রীরাধার প্রতি ক্রোধ ও ঈর্ধার ভাব 
স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। নায়ক-নায়িকা-ভাবে এরূপ অবস্থায় 
বে এরূপ ভাব হুইয়াই থাকে, ইহা আর স্থরসিক পাঠিক বা 
সাধকবর্গকে বুঝাইতে হইবে না। এখন ইহাতে পরমা্থ কথ 
কি আছে, তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিব। 

কেবল পাঠক না হুইয়া যদি সাধকের পক্ষ ভুক্ত হুইয়! এ 
বিষয় পাঠ কর! বায়, তবে দেখা যায়, ইহাতে সম্পূর্ণ পরমার্থ কথাই 
নিহিত আছে। সাধক ! যদি ভূমি যথার্থই সাধক হও, যদি সাধন- 
বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইয়া যখার্থ ভগবত-সাধন করিয়া থাক 
এবং তোমাদের মধ্যে একজন যদি অপর সকলকে অতিক্রম 
করিয়! ভগবন্দর্শন পাইয়া! থাক, তবে তুমি কৃষ্চ-বিরহিতা গোপী- 
দিগের অবস্থ। হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে এবং ইহার অন্তর্গত 
চরম পরমার্থ-শিক্ষাও গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে। আর যদি 
মাধক না হও, অথচ সাধ করিতে চাও, তবে খণ্ডিত নায়িকার 
াদর্শে অন্যের প্রতি ভগবশ্-কপা দেখিয়া আত্গ্রানি, ঈর্ধা ও 
মন্তঃসন্তাপ শিক্ষা করিতে পারিবে। 

পার্থিব সম্পত্তির প্রতি, আমাদের যেরূপ উতৎকট অনুরাগ, 
ত্য কথা বলিতে হইলে, ভগবত্প্রাপ্তির জন্য তাহার শতাংশের 
একাংশও নাই। তাই, ভক্তের ঈর্ষা ও ক্রোধের কথা শুনিয়া 
সমর! আশ্চর্য্য মনে করি। আমাদের সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি 
দি অন্য কেহ ছলে বলে আত্মসাৎ করিয়া চক্ষচুর উপর ভোগ করিতে 
কে, তবে আমাদের যেরূপ ঈর্ষা ও ক্রোধের সঞ্চার হয়, এক 

১৩ 



১৯৪ জ্ীকফরাসলীল! | 

ব্যক্তিকে সর্ববজীবের সাধারণ ধন ভগবৎ-পাদ্দপন্প পাইতে 

দেখিয়া, ষাহার সেইরূপ ঈর্ষা ও ক্রোধ হইয়া থাকে, তিনিই ধথার্ধ 
ভক্ত,__-তিনিই ভগবানকে পাইবেন । খণ্ডিত নায়িকার দৃষ্টান্ত 
ভিন্ন সেরূপ উত্ককট অনুরাগ বুঝাইবার উপায় নাই ; সেই অদ্যই 
কৃপাময়ের এই কৃপাময়ী লীলা এবং সেই জন্যই স্থুপবিষ্ 

বৃন্দাবন-লীলায় পরস্পর প্রতিত্বন্দিনী রাধ! ও চন্দ্রাবলীর অব. 

তারণা। পাছে আমরা রানলীলা পড়িতে পড়িতে বা শুনিতে 

গুনিতে নায়ক-না়িকার পার্থিব প্রণয়েই অভিনিবিষ্ট হুইয়! যাই, 
সেই আশঙ্কায় গোপীগণ নায়িকোচিত খেদোক্তির মধ্যেই 
ভগবন্তুক্তি দেখাইলেন। তাহারা পদচিহ্ন দেখিয়। বলিলেন, 

“ভ্রীগোবিন্দের এই সকল পদ্রেণুই ধন্য ; যে পদরেণু রক্ষা 
মহাদেব ও লক্ষমীদেবী মন্তকে ধারণ করিয়া থাকেন।” অতএব 
দেখা যায়, নায়িকোচিত ভাবের ভিতর দিয়! ভগবন্তাব শিক্ষা 
দেওয়াই গোপীর উদেশ্য। ইহাই এই লীলার তাতপর্য্য। 

আমাদের মন যেরূপ কলুষিত, আমাদের নজরও সেইরগ। 

সারগ্রাহী সাধকবর লালাবাবু অস্পৃশ্য অজ্ঞ ধীবর-পত্বীর মুখে 
ষদৃচ্ছোচ্চারিত পবেল! গেলো, পারে, যেতে হবে” শুনিয়। আপন 
অভিপ্রায়োচিত সারার্থ গ্রহণপূর্ববক অতুল এশ্বধ্য তৃণবত পরিত্যাগ 

করিয়া, শ্রীবৃন্দাবনে মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বনে জীবন বাপন করেন 
আর অদারদর্শী হতভাগ্য আমরা সর্বজ্ঞ মহধি বেদব্যাসের 
লিখিত . সত্যন্বরূপ দ্বয়ং ভগবানের প্রদ্ধাণিত মুক্তিদায়িনী 

রাসলীলা পাঠ ও শ্রবণ করিয়াও নারকী হই ৪২৯ 



শ্রীকঞ্চরাসলীলা। ১৯৫ 

রেমে তয়! স্বাত্মরত আত্মারামোহপ্যখণ্ডিতঃ | 

কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাঞ্চেব ছুরাত্মতাম্ ॥ 
ইতোবং দর্শয়ন্ত্যস্তাশ্চেরর্গোপ্যো বিচেতসঃ | 

যাং গোপীমনয়ৎ কৃষ্ণে। বিহায়ান্যাঃ স্ত্রিয়ো বনে ॥ ৩০ 

অন্বস্্ঃ।-স্বাত্মববতঃ (স্বতস্তষ্রঃ ) আত্মারামঃ (শ্বক্রীড়ঃ) অথ- 

গিতঃ অপি ( পুর্ণোহপি ) [ কৃষ্ণঃ ] কামিনাং (কামপরতন্ত্রাণাং পুরুষাণাং) 

দৈন্' (দীনতাং) স্ত্রীণাংচ ছুরাত্মতাং (তেষু দৌরাত্ম্যং) দর্শয়ন (লোকে 
প্রকটয়ন্) তক্না (শ্ীরাধয়! সহ) রেমে (বিজহার)। বিচেতসঃ (কাতরচিত্বাঃ) 

তাঃ গোপাঃ .ইত্যেবং ( অনেন প্রকারেণ ) দর্শ্যস্তযঃ চেরুঃ ( অচরন্ )। 

কষ অন্ঠাঃ স্তিয়ঃ (স্ত্রী: ) বিহায় ( ত্যক্তা,) যাং গোপীং বনে (একান্তে ) 
অণয়ৎ ( নিনায় ) ॥ ৩০ 

টাক্চা।_রেমে ইত্যাদি শুকোক্তিঃ। স্বাত্মরতঃ স্বতস্ত্টঃ। 
আত্মারামঃ স্বক্রীড়ঃ। অথগ্ডিতঃ স্ত্রীবিভ্রদৈরনারুষ্টোইপি। তথ! চে 

কিমিতি রেমে অত আহ কামিনামিতি ॥ ৩০ 
সপ 

অন্যুশ্যাদগ ।--এদিকে ভগবান রাধাবল্লুভ ন্বয়ংসন্তুষট, 
আত্মারাম ও পূর্ণস্বরূপ হইয়াও কামুক পুরুষের দীনতা এবং 
তাহার উপর কামিনী নারীর দৌরাঝ্যু দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীরাধার 
সহিত বিহার করিতে লাগিলেন । সেই সকল গোগী এইরূপে 
পরস্পর দেখাইতে দেখাইতে বিচরণ করিতে লাগিলেন । শ্রীকৃষ্ণ 
অন্যান্ধ গোপীদিগকে ত্যাগ করিয়! ধীহাকে নির্জনে লইয়া 
গিয়াছিলেন ৪৩৩ 



১৯৪ শ্রীকষ্$রাসলীল। 

তাশুপর্ধ্য ।--এই শ্লোকটি অধথাস্থানে বসিয়াছে ; তাই, 

বড় অসংলগ্ন দেখাইতেছে। গোপীদিগের কাতরোক্তি সমাগ্ 

হুইল না, অথচ বলা হইল-_“ভ্রীকুষ্চ আত্মারাম হইয়াও শ্রীরাধার 

সহিত বিভার করিতে লাগিলেন।” এ শ্লোকটি কাহার উক্তি 

তাহার উল্লেধ নাই। গোপীছ্িগের উক্তির মধ্যে পড়িয়াছে_ 

অথচ ইহ! তাহাদের উক্তি হইতেই পারে না। ইহার সামগ্রস্ 

করিবার জন্যই টীকাঁকার শ্রীধর স্বামীকে নিজেই বলিতে হুইল,_ 

“রেমে ইত্যাদি শুকোক্তিঃ” অর্থাৎ এই শ্লোকটি শুকদেবের 

উক্তি । কিন্তু ইহাতেও ঠিক সামঞ্শ্য হইল না। শুকের উজ 

তাহ! ত বুঝাই যাইতেছে ; কিন্তু গোপীর উক্তি সমাপ্ত ন! হইতেই 

শুকের উক্তি আসিল কিরূপে ? আমর! পরবর্তী শ্লোকের 

তাৎপর্ধ্যে ইহার মীমাংস! ঘথামতি বিবৃত করিব । ভগবান শ্রী 

স্বতস্ত্ট, আত্মারাম ও পরিপূর্ণ-ম্বরূপ হইয়াও যে, রমণেছ 
করেন, এ বিষয় আমরা রাসলীলার প্রথম অধ্যায়েই আলোচন 

করিয়াছি। তথাপি এখানে অভিপ্রায়ের কিছু বিতিন্গতা আছে 

বলিয়া, দুই চারি কথা বলিতে হইল। এখানে মূল প্লোক দেখিয়া 

ভগ্নবানের অভি প্রায় বুঝিতে পার! যায়। কামুক পুরুষদিগের 

দীনত! অর্থাৎ কামিনীর নিকট লাঞ্ন! এবং কামিনীদিগের দৌরাত্ম 

অর্থাৎ কামুক পুরুষের উপর কামিনীদিগের প্রভুত্ব প্রদর্শন করাঃ 

ভগবানের অভিপ্রায়-_তাহ! শুকদেব নিজেই বলিলেন') কি 

ইহা সাধারণ মানবগণকে লৌকিক শিক্ষা দিবার জন্য লৌকিং 

অভিপ্রায় অর্থাৎ নীতি-উপদেশ। এই উপদ্ধেশের অন্ত 

বে পারমার্থিক উপদেশ আছে, তাহা পরবর্তী শ্লোকের তাৎপর্য 

বিবৃত হুইবে ॥ ৩০ 



শ্রীকফারাপলীল! । - ১৪৭. 

সাচ মেনে ত্দাত্মানং বরিষ্ঠং সর্বযোধিতা। 
হিত্বা গোগীঃ কামযানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ ॥ 
ততে। গত্বা৷ বনোদ্দেশং দৃ্তা কেশবমব্রবীৎ। 
নপারয়েহহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ ॥ ৩১ 

অন্বন্সঃ _তদা (তশন্মিন্ সময়ে) সা! চ (ভ্রীরাধাপি ) আত্মানং 
র্যোধিতাং (সকল-নারীজনানাং ) বরিষ্ঠং (শ্রেষ্টং) মেনে ( অমন্তত ) 
বতঃ] অসৌ প্রিয়: (ভ্রীকুষ্ণঃ ) কামযানাঃ (শ্বেচ্ছর! গ্বরমাগতাঃ ) 
গাপীঃ ( বহুগোপাঙ্গনাঃ ) হিত্ব। (পরিতাজ্য ) মাং ( কেবলাং ) ভঞ্জতে 

অনুবর্ততে ); ততঃ ( তানভ্তরং ) বনোদ্দেশং ( বনভাগবিশেষং) গত্ব! 

গত (গর্বিতা সতী) অহং চলিতুং ( গন্তং) নপারয়ে (ন শক্লোষি) 
অর (হশ্িন্স্থানে) তে (তব) মনঃ (ইচ্ছ।) [তত্র] মাংনয় 
ম্বমারোপ্য গঙ্ছ ) ইতি ( ঈদৃশং দৃপ্তবচনং) কেশবং (শ্রীকষ্ণং) অত্রবীৎ 

উবাচ )॥ ৩১ 

টাকা ।- স্্রীণাং ছরাত্মভামাহ--স! চেতি স্বাত্যাম্। কামে! হানমূ 
াগমনসাধনং যাসাং তাঃ গোপীহিত্ব। মাং ভজত ইতি হেতোরাত্মানং 
রিষ্ং যেনে ইতি ॥ ৩১ 

অসন্যুর্বাদ ।--এ সময়ে তিনি মনে করিলেন, আমিই. 
মস্ত রমণীকুলের শিরোধণি ; ছে হেতুক এই প্রিয়তম শ্রী 
চ্ছাগভ গোপীদিগকে , পরিত্যাগ করিয়া! আমারই অন্ুবর্তন 
রিতেছেন। জনস্তর কাননের একাংশে গিয়া গর্ববিত-চিত্তে তিনি. 



১৯৮- শ্রীকষ্খরাসলীলা। 

কেশবকে বলিলেন, আমি আর চলিতে পারি না; অতএব 

তোমার যেখানে ইচ্ছা হয়, আমাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া চল ॥৩) 

তাত্পর্স্য ।__দকলেই বুঝিতে পারিতেছেন, এই গ্লোকটি 
অত্যন্ত অসংলগ্ন হইয়াছে। পূর্বব শ্লোকে পরিত্যক্ত গো 
দিগের উক্তির মধ্যেই শুকোক্তি আসিয়! পড়িল; শ্রীধর স্বামী 

নিজের মস্লা দিয়া তাহা এক প্রকার পূরণ করিয়া দিলেন; 

গ্রীরাধার কথা আরন্ধ হইল। শুকদেব রাধার কথা লি 

আরব্য করিয়া, আবার পুর্ব গোপীদ্িগের কথা আনিয়া ফেলিলেন। 

সেই প্লোকের উত্তরাদ্ধেই আবার রাধার কথা ; বড়ই খাপছাড় 

হইয্া গেল। শ্রীধরম্বামী এবার নিতান্ত অসংগতি দেখিয় 

পুর্বব শ্লোকের “ইত্যেবং দর্শযন্তযন্তাশ্চেরুরগোপ্যো বিচেতদ 
'এই* অংশটি মুল গ্রন্থের অন্তর্গত নয় বলিয়া পরিত্যাগ 

করিয়াছেন; প্রভুপাঁদ সনাতন, শ্রীজীব এবং চক্রবর্তী মহাশয়ও 
প্রীধরের অনুবর্তী হইয়া ইহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কি 

মুদ্রিত, কি হস্তলিখিত সকল পুস্তকেই এই শ্লোকাংশ রহিয়াছে 

এবং পারায়ণ-পাঠেও ইহা পঠিত হইয়া থাকে। কেবল 
টাকায় গ্রহণ না করিলে কি হইবে ? "আমরা বলি, এ শ্লোকাংশ 

পরিত্যাজ্য নহে; বরং অতীব প্রয়োজনীয়; কেবল স্থান" 

ভ্রষ্ট হইয়া অসংলগ্ন ও হেয় হইয়াছে । এই শ্লোকাংশ ইহার 

পুর্বববর্তা শ্রোকের পূর্বেব এবং গোগীদিগের উক্তির পরে বসিলেই 

পরিক্ষার সামগ্রস্ত হয় এবং শ্রীধর স্বামীকেও পূর্ববন্পোকের 

টাকায় “রেমে ইত্যাদি শুকোক্তিঠ লিখিতে হয় নাঁ। আমাদের 



শ্রক্রাসলীল! ৷ ১৯৯ 

বোধ হয়, প্রথম লেখকের অনবধানেই এইরূপ স্থান-বিপধ্যয় 

ঘটিয়াছে; পরবর্তী লেখকগণ দ্যথা দৃষ্টং তথ! লিখিতং* এই 

সহাবাক্যের অনুবর্তী হইয়াছেন; পাঠক মহাশয়েরাও 

দ্যথালিখিতং তথা! পঠিতংঃ করিয়াছেন এবং ব্যাখ্যা-কর্তারাও 

দক্ষিণে বামে দৃষ্টিপাত না করিয়া একমনে সেই পথেই চলিয়াছেন। 

তবে স্্ীধর স্থামী প্রভৃতি মহানুভব টাকাকারদিগের ইহাতে দৃষ্টি 

পড়িল না কেন, ইহা ভাবিবার বিষয় বটে। আমরা মনে করিয়া- 

ছিলাম; আমাদের এই সংস্করণে এ শ্লোকার্ধ উঠাইয়া যথাস্থানে 

বসাইয়া দি; কিন্তু চিরপ্রতিষ্ঠিত স্থান পরিবর্তন করিতে সাহুদ 

করিলাম না। আমর! অতি স্থুলবুদ্ধি; আমাদের অনুমান 

কোনে! কাধ্যকর নয় ; অতএব সারদর্শী স্থবী সাধক ও পাঠক- 

দিগের উপরেই ইহা! বিবেচনা করিবার ভার অর্পিত রহিল। 

আমরা কিন্তু, স্পষ্টই বুঝিতেছি, গোপীদিগের বাক্য সমাপ্ত করাই 

এ শ্লোকাদ্ধের তাণপর্য ॥ 

ূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শ্রীরাধার ভগবতপ্রেম সর্বাপেক্ষা 

গাঢতম ; সেই জন্য তাহার মন ভগবানেই অভিনিবিষ্ট ছিল । কিন্তু 

ভগবান্ জীব-শিক্ষার্থ লীলা করিতে অবতীর্গ হইয়াছেন; স্থৃতরাং 

টহাকে কামুক পুরুষের দীনতা ও কামিনীর দৌরাত্ম্য দেখাইবার 

ছলে পরমার্থ শিক্ষা দিতে হইবে। তাই ভগবদিচ্ছায় কৃষময়ী 

রাধিকারও হৃদয়ে আত্মাভিমান আসিল,--তীহার মন কৃষঃ 

ছাড়িয়া নিজদেহ স্মরণ করিল )-_তিনি কৃষ্ণতক্তির মূলমন্ত্র ভুলিয়া 

আপনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিলেন,-_স্াছার অধঃপতন হুইল । 



২** প্ক্করাসলাবা ! 

আমর! পূর্বেবও বলিয়াছি, আরও বলিব, স্ত্রীরাধার কৃষ্ণ 

বিচ্ছেদ নাই । যেখানে কৃষ্ণ, সেইখানেই রাধ! ; রাধাকৃ্ণ- একই 

মুদ্তি। রাধার হৃদয়ে মোহ হইতেই পারে না-_জহঙ্কার জাসিতেই 

পাঁরে না। কিন্তু এরূপ লীলা! না করিলে অভিমানপুণণ সংসারী 

জীবকে শিক্ষ! দেওয়া হয় না। আমরাই মোহান্ধ হইয়া 

অত্যাবন্ধু ভগবান্কে ভুলিয়াছি ; কিন্তু তিনি আমার্দিগকে ভূলিতে 
পারেন না,_-জামাদের হুঃখ দেখিতে পারেন না। জামাদের মোহ 
অপনয়ন করিয়! আমাদিগকে আত্মসাু করিবার অভিপ্রায়েই 

বিশুদ্ধ প্রেমময়ী প্রিয়তমাকে মোহান্ধ করিয়। দেখাইলেন। 

কামিনীকে প্রশ্রয় দিলে, সে কাধে উঠিতে চায় ; অতএব 

পুরুষগণ ! সাবধান।--ইহাই এই লীলার লৌকিক শিক্ষা । 
অপরিণামদর্শা অপক সাধক কিঞ্চিৎ ভগবকৃপা প্রাপ্ত হইলেই 
আত্মুনাশের নিমিত্ত গর্বিবিত হইয়া উঠে; ইহাই এই লীলার 

পরমার্থ শিক্ষা । যোগমার্গেও অপরু যোগী প্রাণায়ামাদি দ্বারা 
কিঞ্চিৎ অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিয়া, অধঃপতনের নিমিপ্তই 
গর্ধ্বিত হইয়! থাকেন ; ইহ! প্রত্যক্ষ বিষয় ॥ ৩১ 
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এবমুজঃ প্রিয়ামাহ স্বন্ধ আরুহাতামিতি। 
ততশ্চান্তর্দধে কৃষণঃ সা বধুরম্বতপ্যত ॥ ৩২ 

অন্থন্ঃ।--কফং এবদ্ (ঈদৃশম্) উক্তঃ ( কথিত; মন্) স্বন্ধে 
আরহ্যতাম্ ইতি প্রিয়্াম্ আহ ( উবাচ ) ততঃ চ (তদনস্তরমেব ) [স্বপ্ন] 

অন্তর্দধে (আবৃষ্কোহভৃৎ) ; সা বধুঃ (প্রিয়তমা রাধিকা!) অন্বতপ্যত 

(অনুতগ্ত। অদ্ভুত ) ॥ ৩২ 

টীক্ষা ।--কামিনাং দৈনাং দর্শযতি-_এবমৃত ইতি। অথগ্ডিতত্ব- 

মাহ ততশ্চেতি । তস্যাং স্বন্ধারো হোদাতায়ামস্তর্দধে অস্তষ্কিত ইত্ার্থঃ ৪৩২ 
পাপী শা পপ জপ আপ পট ৩ 

অন্যুাচ ।--ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা শুনিয়! প্রিয়- 
তমাকে বলিলেন, বে আমার স্বন্ধে আরোহণ কর। রাধিকা! 

যেমন স্বন্ধে আরোহণ করিতে উদ্ভত হইয়াছেন, অমনি ভগবান্ 

অন্তহিত হইলেন ; রাধাও নিতান্ত অনুতণ্ড হইতে লাগিলেন ॥৩২ 

তাশ্পর্স্য।__লীলায় কাম-পরতন্ত্র পুরুষের দীনত! প্রদর্শিত 

হইল ;-_রমণীতে অত্যন্ত অনুরক্ত হওয়ায় ভগবান্কেও রমণীর 

মন রাখিবার জন্ত স্বন্ধ পাতিয়া দিতে হইল। আবার সশুপুরুষো- 

চিত তেজন্থিতাও শিক্ষা 'দিলেন। প্রধমে স্বন্ধে আরোহণ 
করিতে বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই সংপ্রণয়ীর কর্তবাও শিক্ষা দেওয়া 

হইয়া গেল। পুরুষপ্রধান-_ভগবান্ দেখাইলেন যে, বথার্থ 

প্রয়িনী বদি যথার্থ চলিতে অশক্ত হয়, তবে ক্কদ্ধে বহন করাও 

সংগ্রণয়ীর কর্তব্য ? কিন্ত বদি কামিনী পুরুষের সমাদরে প্রশ্রয় 
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পাইয়। আত্মগৌরবে গর্বিত হইয়া দৌরব্বল্যের ছলে স্বন্ধে 

আরোহণ করিতে চাহে, তবে তাহাকে তণুক্ষণাৎ পরিত্যাগ 

করিবে । শ্রীরাধ! গর্বিবিত হইয়! স্কদ্ধে আরোহণ করিতে গিয়া- 

ছিলেন; পুকষবর কৃষ্ণ তাই তীহাকে পরিত্যাগ করিলেন। ইহ 

লীলোচিত লৌকিক শিক্ষা। 
তথ্ধার্থ এই,_ধিনি “মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে 

গিরিম্” তিনি:যে ভগবত-পরায়ণ অশস্ত ভক্তকে স্বন্ধে তুলিয়া লইয়া 

বাইবেন ইহ! আবার বিচিত্র কি? তিনিই'ত চলাইতেছেন,তিনিই ত 

বসাইতেছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন,--“বাক্য ধীহাকে বলিতে পারে 

ন, যিনি বাক্যকে বলাইতেছেন ; মন ধাঁহাকে চিন্ত। করিতে পারে 

না, ধিনি মনকে চিন্তা করাইতেছেন, তিনিই ব্রহ্ম ।” আমরা তাহা 

স্বীকার না করিয়া আপন আপন অতি সঙ্কীর্ণ ইন্জ্রিয়াসক্তির উপর 

নির্ভর করি; তাই ইন্দ্রিয় ক্ষীণ হয়, আমরাও সকল কা্যযেই ব্লান্ত 
হইয়া পড়ি। যদি অসীম শক্তিমানের উপর আন্তরিক নির্ভর করিতে 

পারি, তবে আমাদেরও ইন্ড্রিয়শক্তি অলীম হইয়া যায়। তাহাই 

ভগবান্ লীল! করিয়া দেখাইতেছেন,-তিনি বলিতেছেন, আমি 
সকলেরই জন্য অনুক্ষণ স্বন্ধ পাতিয়াই আছি, কে সংসার-পথে 

ক্রাস্ত হইস্লাছ» কে আত্মশক্তির উপর বথার্থ দ্বণা করিতে 
পারিয়াছ, কে আপনাকে যথার্থ অসমর্থ মনে করিতে পারিয়াছ, 

আইস আমার স্বন্ধে আরোহণ কর, আমার উপর ভর দিয় 

শ্বচ্ছন্দে চল। আর যদি অন্তরে অন্তরে তোমার আত্মাতিমান 

খাকে, তবে অন্তর্ধ্যামী আমি অন্তহিত হইলাম; তুমি কীদিয়া 



শ্রষ্ণরাসলীলা। | ২৪৩ 

কীদিয়। মরিতে থাক। কিন্তু আমি দয়াময়, কীদিয়া কাদিয়! 

তোমার ছুরভিমান দুর হইলে আবার দর্শন দিব । 

বেদ, পুরাণ ও গীতা প্রভৃতি সকল শান্ত্রেইে এক বাক্যে 

বলিতেছেন, ব্রহ্ম,ব! ভগবান্ সকল স্থানেই আছেন । যদি সকল 

শ্বানেই আছেন, তবে আমরা দেখিতে পাই না কেন? দেখিতে 

পাই না কেন, তাহাই বুঝাইবার জন্যেই এই লীল1। ভগবত 

লীলা! শুনিয়া কেবল “মাহ! উন” করিলে চলিবে না; সর্ব ব্যাপীকে 

দেখিতে পাই ন! কেন, এই লীলা হইতে তাহ! বুবিয়! লও । 

প্রীরাধা ভগবানের সহিত অভিন্ন, ভগবনের অর্দাঙ্গ,-_-চুটিতে 

একটি। ভগবান্ লীলা করিয়! বেদ-বেদান্তের সারার্থ বুঝাইলেন। 

তিনি তোমাকে, মামাকে, সমস্ত মানবকে বুঝাইলেন ; অত্মাভি- 

মানের গন্ধ থাকিতে আমাকে কেহই দেখিতে পাইবে না। আমি 

নিকটে থাকিলেও আমাকে কেহই দেখিতে পাইবে ন|। শ্রীরাধা 

আমারই স্বরূপশক্তি,--আমার সহিত একাত্ম ; তিনিই ক্ষণকাল 

দেহানুসন্ধানে ও আত্মাভিমানে আমাকে হারাইলেন; আর 

তোমর৷ দেহ লইয়াই আছ, গৃহ লইয়াই আছ, সংসারেই ডুবি! 

রহিয়াছ; আমাকে দেধিতে পাইবে কিরূপে ? যদি আমাকে 

দেখিতে চাঁও, তবে দেহ, গৃহ, আমি, আমার, সব ভুলিয়। 

আমাতেই চিত্ত সমর্পণ কর। যদি তাহা ন! পার, তবে আমাকে 

দেখিবার কথা,--আমাকে পাইবার কথা,__-আমার সহিত মিলিত 

হইবার কথ! মুখেও,আনিও না ॥৩২ 
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হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ কাসি কাসি মহাভুজ। 
দাঁস্যান্তে কৃপণায়। মে সথে দর্শন সঙ্গিধিম ॥ ৩৩ 

অনন্বন্যঠ ।-হা নাথ (পালক) রমণ (আননপ্রদ) গ্রেষ্ঠ 
( প্রিরতম ) মহাভুজ ( দীর্ঘবাহো ) কাসি কালি (তব কুত্র বং কুত্র )? সথে 
(হে বন্ধে!) তে( তব) দাস্যাঃ ( কিন্বর্যযাঃ) রুপণারা: ( ছুঃখিতায়াঃ ) 

মে (মঙ্) সন্গিধিং ( শ্বাবস্থিতিস্থানং ) দর্শয় ( নির্দিশ ) 0৫৩ 

চীন্কা ।--অন্ুতাপমাহ হা নাথেতি ॥ ৩৩ 

খসন্নুতাদূ ।-হ1| নাথ! হা রমণ! হা মহাভুজ! তুমি 

কোথায়, তুমি কোথায়? আমি তোমার দাসী, বড়ই কাতির 
হুইয়াছি; তুমি কোথায় আছ দেখাইয়! দাও ॥ ৩৩ 

তাতপ্রম্য্ ।ছি, ছি, ছি, রাধে! তুমি গলায় দড়ী 

দিয়া মরগে যাও। এই কাঁধে উঠিতে গিয়াছিলে, কাধে উঠিবার 

জছে) কোমর বাঁধিয়। বৰ প-টি তুলিয়াছিলে, আবার একবারে দাসী 
হুইয়া পড়িলে ! জামরা হইলে আর কৃষ্ণকথা মুখেও আনিতাম 
না; তোমার কি খঘরবাড়ী নাই? মা বাপ নাই? তাইভগ্রী 
নাই? তোমার ঘরে কি ভাত নাই ?. তোমার কি াড়াবার 

জায়গ। নাই? তোমার ত সবই আছে। পোনার পতিও 

আছে। তবে কেন বিশ্বাস-ঘাতকের জন্যে কাদিতেছ ? যাও, 
ধরে ফিরিয়া! যাও। বদি একান্তই না যাও তবে কাদো,- 
প্রাণ ভরিয়া “হা নাথ, হা রমণ ! হা! প্রেষ্ঠ 1” বলিয়! কাদো। 
আমরা তোমার কান্না দেখিয়া কৃষ্ণের জন্য কাঁদিতে শিখি 8৩৩ 
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স্রীশুক উবাচ ॥ 

অন্বিচ্ছত্তযো ভগ্বতো মার্গং গোপ্যো বিদুরতঃ। 
দদৃণ্ডঃ প্রিয়বিশ্লেষান্মোহিতাং ছুঃখিতাং সখীমু। 
তয় কথিতমাকর্থ্য মানপ্রাপ্তিঞ্চ মাধবাৎ। 
অবমানঞ্চ দৌরাত্্যাৎ বিল্রয়ং পরমং যযুঃ ॥৩৪ 

অনন্বঃ ।-গোপ্যঃ  (পূর্বোক্তাঃ ব্রজাঙ্গনাঃ) তগবতঃ 
(্রককফ্ম্য ) মার্গং (পন্থানং) অস্িচ্ছন্ত্যঃ (মৃগরমাণাঃ) অবিদুরতঃ 
(অনতিদুরে ) প্রিয়বিস্লেষাৎ ( কষ্ণবিচ্ছেদাৎ ) মোহিতাং (মুচ্ছিতপ্রায়াং) 
স্ঃখিতাং ( কাতরাং ) সখীং (গ্ররাধাং) দদৃণ্ঃ ( অপশ্তন্)। 

তত! (শ্রীরাধয়। ) কথিতং (উক্তং) মাধবাৎ (প্রীকুষ্ণাৎ) মান. 
প্রাপ্তিং (আদরলাভং ) দৌরাস্ম্যাৎ ( দৌর্জন্যাৎ) অবমানং চ (পরিত্যাগ- 
বূপমনাদরঞ্চ ) আকর্য (শ্রত্বা) পরমং ( অত্যন্তং ) বিন্রয়ং ( আশ্চর্য্যং ) 
ষষূং ( প্রাপুঃ )॥ ৩৪ 

টাক্ষা ।-_অহ্বিচ্ছ্তাঃ মৃগয়মাণাঃ। অবিদুরতঃ ' সমীপে ॥ ৩৪ 

অন্নুবাদ ।-_পূর্ব্বোজ্ত গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে অনুসন্ধান 
করিতে করিতে দেখিলেন, অনতিদুরে প্রিয় সখী রাধাও প্রিয়- 
বিচ্ছেদে কাতর ও মুচ্ছিত প্রায় হইয়া রহিয়াছেন। পরে তাহারই 
মুখে মাধবের নিকট তাহার সমাদর এবং নিজ ছুর্বব্যবহার বশত; 
অবমানের কথা শুনিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন ॥ ৩৪ 

ওহ 
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ততো বিশন্ বনং চন্দ্র-জ্যোৎস্না যাঁবদৃবিভাব্যতে।, 

ভমঃ প্রবিষ্মালক্ষ্য ততো নিবরৃতুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩৫. 

অসন্স্্রঃ ততঃ (তদনস্তরং) স্িয়ঃ (গোপ্যঃ) যাবৎ (যৎপরি- 

মিতং বনং ব্যাপ্য) চন্ত্র-জ্যোৎস্না (চন্দ্রালৌকঃ ) ৰিভাব্যতে ( লক্ষ্যতে 

তাবৎ) বনম্ (কাননম্) অবিশন্ (বিবিশুঃ)) ততঃ ( তদনস্তরং) 

্রবিষ্টং (প্রকর্ষেশ ঝিষ্ং প্রগাঢ়ং) (তমঃ অন্ধকারম্) আলক্ষ্য (দৃষ্ট1) 

নিববৃতুঃ (নিবৃত্বাঃ অভবন্ ) ॥ ৩৫ 

টীকা । ততন্তয়াপি সহিতাঃ শ্রীকৃষ্ণান্বেষণায় বনমবিশন্। ততে। 

হরেরন্বেষণা্রিবৃত্তাঃ ॥ ৩৫ 

অন্নুব্বাদ।২ অনন্তর গোপীগণ শ্রীরাধাকে লইয়া, যতদুর 

জ্যোতুনা পাইলেন, ততদূর পর্যন্ত বনে প্রবেশ করিলেন; পরে 

তমঃ অর্থাৎ প্রগাঢ় অন্ধকার দেখিয়া কৃষ্ণান্বেষণে নিবৃত্ত হইল ॥৩৫ 

তাপর্ম্য ।- পূর্ব্বোক্ত গোপীগণ শ্রীরাধার সহিত মিলিত 
হইয়া কৃষ্ণাস্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রাধার স্বরূপ পূর্বে 
বল হইয়াছে ; অতএব রাধার সহিত মিলিত না হইলে, বৃন্দাবন- 

বিহারীকে পাইবার উপায় নাই। প্রথমে শ্রীরাধা গোপীদিগের 

নিকটে অন্তহিত হুইয়াছিলেন, সেই জন্যই কৃষ্ণও অন্তহিত 

হইলেন। অহং-মম-শৃন্য বিশুদ্ধ ভগবতপ্রেম যেখানে, আনন্দ- 
ময় শ্রীকচও সেইখানে । গোপীগণ যখন সেই প্রেম হারাইলেন, 
অর্থাত প্রেমময়ী রাঁধার কৃষ্ণসর্ববস্ব ভাব াহাদের হুদয় হইতে 
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তিরোহিত হইল,__আত্মাভিমান আসিয়! হৃদয় জুড়িয়া বসিল,__ 

হৃদয়প্থ কৃষ্ণ আত্মাভিমানে আবৃত হইয়া গেলেন।-- বাহিরেও 

অদৃশ্য হইলেন। বখন অত্যন্ত অনুতাপে আত্মাভিমান দূর হইয়া 
গেল, তখন কৃপাময় কৃষ্ণের কূপ! হইল ; সেই কৃপাই পদাস্করূপে 

দর্শন দিল, আবার সেই পদাঙ্কই গোপীদ্দিগকে প্রেমময়ী শ্ীরাধার 
নিকট পৌছাইয়! দিল। এখন আমরা ইহাই বুঝিতে পারিলাম, 
মহাভাবরূপ প্রগাটু প্রেম না হইলে, কৃষ্ণ পাওয়া যায় না ; আবার 

সেইরূপ প্রগাঢ় কৃষ্ণপ্রেমও কৃষ্ণ-কৃপা-সাপেক্ষ । গোপীদিগের 

কুঞ্চ-দর্শনের সময় হইয়াছে, তাই কৃষ্ণকুপায় মহাভাবরূপিণী 

শ্রীরাধার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার! তাহার সহিত পুনর- 
স্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। যতদূব জ্যোতন্ন। পাইলেন, ততদূর 
অন্বেষণ করিলেন ; পরে নিবিড় বনে তমঃ অর্থাৎ প্রগাঢ় অন্ধকার 

দেখিয়া নিবৃত্ত হইলেন। আমরা এই স্থলে কিছু আধ্যাত্মিক 

আলোচন! করিব। 

্রহ্গাণ্ড ছুই প্রকার, বৃহ ও ক্ষুদ্র । পৃথিবী ও চন্দ্র সূর্য্যাদি 

শত শত গ্রহ নক্ষত্রাদি-সংবলিত শত শত সৌর জগতের নাম. 
বৃহদ্ ্রন্ষাণ্ড এবং এক একটি মনুষ্য-শরীরকে কষুত্র ব্রহ্মাণ্ড বলে। 
বৃহ ব্রহ্মাণ্ডে বৃহদাকারে যাহা যাহা আছে, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে সৃন্ষমাকারে' 

সে সমস্তই আছে। ভাবরূপ সেই সকল সুন্মমাকারের নাম আধ্যা- 
ত্মিক। বৃহদ্ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত বৃহৎ পৃথিবীমগ্ডলে যেমন বৃহ 
বন্দাবন আছে, এক একটি নর-শরীরের অভ্যন্তরেও সেইরূপ 
সৃজ্মম বিশুদ্ধ সব্বময় বৃন্দাবন বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহাকে আধ্যা- 
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-ঝ্মিক বৃন্দাবন বল! যায়। প্রথমে বিশুদ্ধ সত্বরূপ পূর্ণ চন্্রের 
বিমল বিভায় উদ্তাপিত হৃদয়-বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-দর্শন হয়; পরে বাহিরেও 

যেদিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই সর্ববময় শ্রীকৃষ্ণের দর্শন 

পাইবে ' হৃদয়-বৃন্দাবনে তমঃ অর্থাৎ তমোগুণ প্রবেশ করিলে, 

হৃদয়-বিহারীকে হৃদয়-বৃন্দাবনেও দেখা যাইবে না এবং বহি- 

রুন্দাবনেও দেখ! যাইবে না । মহধি বলিয়াছেন,_বৃন্দাবনে তম; 
প্রবিষ্ট দেখিয়া! গোগপীগণ কৃষ্তান্থেষণে নিবৃত্ত হইলেন । অগ্রে 

তাহাদের হাদয়-বুন্দাবনে তমঃ প্রবেশ করিয়াছিল, তাই বহিবৃন্দা- 

বনেও তমঃ অর্থাৎ অন্ধকার দেখিলেন। তাহার! তমোভাবে 

অহঙ্কার পূর্বক দৈহিক বল প্রকাশ করিয়! পাদচারে কৃ্টামবেণ 

করিতে গিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহাও কি হয়? পাদচারে ব্রঙ্গাণ 

ঘুরিলেও কি কৃষ্ণ দেখ! যায়? কখনই না»--অনস্তকালেও না। 

এখন গোপীগণ তাহ! বুঝিলেন,__শ্রীরাধার সঙ্গ পাইয়! তাহা 

'বুঝিলেন,__বুঝিলেন, আমাদের হৃদয়-বৃন্দাবনে তমঃ প্রবেশ 

করিয়াছে; সুতরাং নিবৃত্ত হইলেন। আমরাও কত তীর্থভ্রমণ করি, 

কতবার শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছি, কৃষ্ণদর্শন পাইয়াছি কি? কৃষ্ণ 

বৃন্দাবনে নাই ? আছেন, এখনও ঠিক সেই ভাবেই আছেন, 

-যদি শান্তর সত্য হয়, আর শ্রীকৃষ্ণ যদ্দি সচ্চিানন্দ ও সর্বব্যাপী 

হন, তবে এখনো ঠিক সেইভাবে আছেন, সেইভাবে লীলা 

করিতেছেন ; কিন্তু আমরা দেখিতে পাই না। আমাদের হৃদয় 

বৃন্দাবন তমঃপুর্ণ ;-_তাই দেখিতে পাইনা। ভগবান্ গোপীর্দিগকে 

উপলক্ষ্য করিয়। আমাদিগকে ইহা স্মরণ করাইয়! দিলেন ৩৫ 
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তন্মনস্কাস্তদালাপান্তদ্বিচেষটীন্তদাত্মিকাঃ | 
তদৃগুণানেব গায়ন্ত্যে। নাতাগারাণি সম্মরুঃ ॥৩৬ 

অন্বস্্ঃ।- তগ্মনস্কাঃ ( তন্থিন্ শ্রীকৃষে মনঃ যাসাং তাঃ) তদা- 
গাপাঃ (সএব আলাপঃ আলাপ-বিষয়ঃ যাসাং তাঃ) তদ্বিচেষ্টাঃ ( তৎ- 
কঃবৎ বিচেষ্টাঃ বিবিধাঃ চেষ্টাঃ যাসাং তাঃ) তদাতজ্মিকাঃ (সএব আত্মা 

মাং তাঃ তথাতৃতাঃ সত্যঃ ) তদ্গুণান্ (তস্য গুণান্ এব) গায়স্তযঃ 

কার্তয়স্তযঃ ) আত্মাগারাণি ( আত্মানঃ দেহাশ্চ আগারাণি ভবনানি চ 
চানি ) ন সন্মরূঃ ( ন স্ৃতবত্যঃ ) ॥৩৬ 

টাকা ।--এবং তঃপ্রাপ্ত। অপি শ্বগৃহান্ৈব স্থৃতবত্যঃ | তদাত্মিকাঃ 
1 এব আত্মা যাসাং তাঃ তন্মযন্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬ 

অন্যুবাদ।-গোপাগণ শ্রীকৃেই কায়, মন, বাক্য সমর্পণ 

বক তন্ময় হইয়! তাহারই গুণ গাছিতে গাহিতে নিজ নিজ গৃহ 
ঃ দেহ স্মরণ করিলেন ন| ॥ ৩৬ 

তাৎপার্থ্য।-শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন, “এবং তমঃপ্রাণ্তা 
পি স্বগৃহান্নৈব স্মুতবত্যঠ+ অর্থাৎ গোপাগণ তমঃ প্রাপ্ত হইয়াও 

নজ নিজ গৃহ স্মরণ করিলৈন না। স্বামিপাদের “তমঃপ্রাণ্ড 
পি”. এই বিশেষণেই আমরা লীল! ও পরমার্থ ছুইই পাইলাম। 

খন তাহারা অত্যন্ত অন্ধকার দেখিয়। আর অগ্রসর হইতে 

[ীরিলেন না, তখন গৃহ ভিন্ন আর ত আশ্রয় নাই, স্থৃতরাং তখন 

হ স্মরণ করাই স্বাভাবিক । গৃহ স্মরণ কর! স্বাভাবিক হইলেও 
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তাহাদের কৃষ্ণামুরাগ অস্বাভাবিক, অলৌকিক, তাই কৃষ্ণতিঃ 

আশ্রয় চাহিলেন না। পরমার্থে দেখি, হৃদয়ে তমঃ বা রজ; 

প্রবেশ করিলেই গৃহ ল্মরণ করা স্বাভাবিক। ঠাহাদের হৃদয় 
কিঞিত তমঃ প্রবিষ্ট হইলেও উহা বল প্রকাশ করিতে পাঁরিল না 
পরন্ত অগাধ ভগবতপ্রেমে ডূবিয়া গেল, গৃহ স্মরণ করাইবার 
অবসর পাইল না। এখন তাহাদের নিজদোষ নম্বর" 

হইয়াছে, তমঃ বুঝিতে পারিয়াছেন, তাই এত লাঞ্ছনা পাইয়াং 

কুষ্ণগুণই গাহিতে লাগিলেন। আত্মদোষ স্বীকার করিয়া, 

অনন্চিত্তে কৃষ্ণগুণ গানকরাই কৃষ্ণলাভের উপায়। প্রেমময় 

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যও আত্মদোষ স্বীকার করিয়া কৃষ্ণগুণ গাহিতেন। 
যে ব্যক্তি নানা প্রকার ক্লেশ পাইয়াও কৃষ্ণের উপর নির্ভর করে, 

সেই কৃষ্ণ পায়। গোগীগণ ত ভগবানকে পাইয়াছিলেন ; কেবল 

আপনাদের দেহ স্মরণ হওয়ায় এবং আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে 
করায় পাইয়াও হারাইলেন। তীহারা আপনার্দিগকে সমন্ত 

জ্্রীজাতির মধ্যে প্রধান বলিয়৷ মনে করিয়াছিলেন এবং স্ত্রীরাধা 
আপনাকে প্রধান মনে করিয়া গর্ববভরে দৌর্ববল্যের ছর্ন 
ভগবানের ক্বন্ধে আরোহণ করিতে উদ্যত হুইয়াছিলেন, দেই 

জন্যই সমীপস্থিত কৃষ্তকে দেখিতে পাইলেন না । অগ্নির উত্তাগ 
না পাইলে, অগ্রিতে দগ্ধ না হইলে, স্বর্ণের মলিনতা| আপগত 
হয় না; এখন গোগীগণ বিলক্ষণ সন্তাপ পাইলেন, কৃষ্ণবিরহানলে 

দগ্ধ হইলেন; তাহাদের হৃদয় হইতে দেহগৃহাদি সকল মলিন 

দুর হইয়া গেল ॥৩৬ 



জীকফ্ণরাসলীলা । ২১১ 

পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ। 

সমবেতা জণ্ডঃ কৃষ্ণ তদাঁগমনকাঁঞ্কিতাঃ 1৩৭ 

ইতি শ্রীকৃষ্ণরাসলীলায়াং দ্বিতীয়োইধ্যায়;। 
পপ 

অন্বন্ঃ।--কষ্ণভাবনাঃ ( ত্দাগমনকাজ্জিতাঃ গোপ্যঃ) পুনঃ 

কারিন্যাঃ পুলনম্ (তীরম্) আগত্য (প্রত্যাগম্য ) সমবেতাঃ (মিলিতাঃ 

ত্য: ) কৃষ্ণং জণ্ডঃ ( কৃষ্ণগুণান্ অগায়ন্) ॥ ৩৭ 

ইতি শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলানয়ে দ্বিতীয়ো ইধ্যায়ঃ। 

টীকা ।-_-কিঞ্চ, পুর্বং যন্ত্র শ্রীকষ্খেন সঙ্গ তিরাসীততদেব কালিন্দ্যাঃ 
পুলিনমাগত্য কৃষ্ণং ভাবয়স্তি ধ্যায়ন্তীতি তথ! তাঃ কৃষ্ণম্যাগমনে কাজ্ফিতং 

ধাসাং তাঃ মিলিতাঃ সত্য? কৃষ্খমেব জণ্তরিতি ॥ ৩৭ 

ইতি শ্রীকষ্ণরাসলীলা-টাকায়াং দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ | 

অন্যুবাদ ।--কৃষ্ণভাবিনী কৃষ্ণলাভাকাঙিক্ষণী ব্রজরমণী- 

মকলে পুনর্ববার, কালিন্দী-পুলিনে প্রত্যাগমন পূর্ববক সমবেত 
হইয়। কৃষ্ণ-বিষয়ক গান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ 

ইতি শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলানুবাদে দ্বিতীয় অধ্যায় । 

তাতুপধ্য ।--গোপীগ্রণ কালিন্দী-পুলিনে আসিয়া কৃষ্ণগুণ 
গান করিতে লাগিলেন। এইবার উপযুক্ত কাধ্য করিয়াছেন; 

বৃন্দাবনীয় কালিন্দী-পুলিনেই বুন্দাবন-বিহারীর দর্শন পাওয়া ষায়। 

আমরা শান্্রানুসারে তিন স্থ(নে কালিন্দীকে দেখিতে পাই। ব্রঙ্গা- 

হিতানুসারে প্রকৃতির অতীত চিন্ময় গোলোক ধামে চিম্ময়ী 

কালিন্দীর পরিচয় পাই'; গৌতমীয় তন্ত্রে নুযুন্নানাী হাদয়স্থ 



২১২ প্রীকষ্ণরাসলীলা । 

সাস্বিকী নাড়ীকে কালিন্দী বলিয়াছেন, এবং ভাগবতাদি পুরাণ- 

বণিত বৃন্দাবনস্থ জলময়ী কালিন্দীকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। 

এই তিন কালিন্দীই পরমানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের লীলা-স্থান। বিশুদ্ 
সন্ত্েই যে ভগবানের দর্শন পাওয়া যায়, ইহা! শাস্ত্র-প্রমিত 

বিদ্বদুভৃত এবং যুক্তিসংগত । অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম বিশুদ্ধ 
সত্বময়, প্রাকৃতিক ত্রিগুণ সেখানে নাই ; সেখানে অনন্ত বিসারিত 

বিশুদ্ধ সত্ব-সরিৎ অনাদি কাল হইতে অনুক্ষণ প্রবাহিত হইতো, 

তাহাই অপ্রাকৃত নিত্য-কালিন্দী; তাহা আমাদের ন্যায় মলিন 

জীবের বুদ্ধির বিষয় নহে, ভাবুকের ভাবনার বিষয়। সেখানে 
ভগবান্ নিত্য বিরাজিত। সত্যকথা বলিতে হইলে, সাত্বিকী 

সুযুন্লানাড়ী আমরা ধারণ করিতে পারি না ; শাস্ত্রানুসারে বেশ 

বুঝিতে পারি যে, হৃদয় বিশুদ্ধ সন্তময় হইলে, তাহাতে তগবদর্শন 

হয় ;-_তাহাই সূঙ্মম আধ্যাত্মিক কালিন্দী। আবার পৃথিবীন্থিত 
বৃন্দাবনীয়া জলময়ী কালিন্দী এ ছুই প্রকার গুণাতীত কালিন্দীরই 

ত্রিগুণান্কিত আদর্শ, বা স্ুল দাগা। তাই লীলা-বিগ্রহ-ধারী 
লীলাময়ের শ্রিয়তম লীলাগ্থান--এই কালিন্দী। এখানেও 

তিনি নিত্য বিরাজিত,_কখনো! প্রকট, কখনো! অপ্রকট। এই 

খানে বসিয়৷ জগদ্ বিশ্মরণপুর্ববক “হা কষ্ত ! হা! কৃষ্ত!” বলিয় 
কাতরচিত্তে কাদিতে পারিলেই কৃষ্ণ দর্শন হয়। এখানে দর্শন 
পাইবার পর ক্রমে আধ্যাত্মিক কালিন্দীতে, তৎপরে দেহান্তে 

নিত্য কালিন্দীতে তাহার সহিত নিত্য সাক্ষাৎকার হুইয়। থাকে। 

এই স্থানেই গোশীদিগের সহিত ভগবানের প্রথম সাক্ষাণুকার 



শ্রীকষ্ণরাসলীলা । ২১৩ 

হয়; আবার এই স্থানেই সাক্ষাতকার হইবে । গোলোকস্থিত : 

কালিন্দীই ওুদ্ধ জীবের নিত্যস্থান এবং সেইস্থানে উপস্থিত 

হইলেই জীবের স্বরূপে অবস্থিতি । ইহাই শিক্ষা দেওয়া এই 

লালার তাৎপধ্য। লোকে কথায় বলে-__-“শস্তার তিন অবস্থা, 

অর্থাৎ যে সামগ্রী সলভ হয়,_ ইচ্ছা করিলেই পাওয়া যায়, তাহার 

মর্যাদা থাকে ন।, তাহাতে মনের অভিপ্রায়ও সিদ্ধ হয় না। 

এখন বাস্পীয়যানের কল্যাণে শ্রীবৃন্দাবনাদি স্থপবিত্র তীর্থ বিলক্ষণ 

মূলত হইয়াছে, মনে কগিলেই,_যতকিঞ্চি অর্থব্যয় করিলেই 

বিনাপরিশ্রমে নিদ্রান্থখ অনুভব করিতে করিতে ছুই একদিনের 

মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হওয়া যায়। এখন এরবুন্দাবনাদি 

পুণ্যধাম বিষয়ক!্যের অবসরে আরামের স্থান হইয়া দাড়াইয়াছে ; 
তর্থে উপস্থিত হইলেও তীর্ঘোচিত কার্য হয় ন;-_-ভগবন্তাব 

অনুভূত হয় ন1। তীর্থে গমন করিতে হইলে, আগ্রে শান্ত্রবিহিত 

কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করিয়া, সংযতভাবে যাত্রা করিতে হয়, এখন 
সে সকল নাই । যখন তাহ! ছিল, তখন শ্রীবৃন্দাবনস্থ কালিন্দী- 

কূলে উপস্থিত হইলেই, কৃষ্স্ফর্তি হইত,_হৃদয়ে অপার আনন্দ 
অনুভূত হইত,__প্রাণ শীতল হইয়া যাইত। এখনও সেই 
বন্দাবনই আছে, সেই কালিন্দীই অছে, কিন্তু থাকিলে কি 
হইবে! শস্ত। হুইয়! বৃম্দাবন মাটি হইয়া গিয়াছে ; কালিন্দীর 

আর সে মহিমা প্রকাশ পায় না। মানুষের মনই সকলের মুল। 

.কিন্তু গোগীর বিশ্বাস, কালিন্দীতীরেই কৃষ্ণ পাইব ॥৩৭ 
ইতি শ্রীকৃষ্ণরীঁদলীলাতাশুপর্ধ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়। 



তৃতীয়োহধ্যায়ঃ | 

শ্রীগোপিকা উচুঃ ॥ 
জয়তি তেধিকং জন্মনা ব্রজঃ, 

শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি। 
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাঁবকা- 

স্্রয়িধ্তাসবস্ত্াং বিচিন্বতে ॥ ১ 

অন্তর |-তে (তব) জন্মনা (উৎপত্ত1) ব্রজঃ অর্ধিকং 

জয়তি ( অত্যুতৎ্কর্ষেণ বর্ততে ) হি (যতঃ) ইন্দিরা ( সম্পদ্রুপ1 লক্ষমীঃ) 

অত্র (ব্রজে) শশ্বৎ (নিরস্তরং) শ্রয়তে (ব্রজমাশ্রিত্য বর্ততে ) দগ়িত 

(হে প্রিক্তম ) তাবকাঃ (ত্বদীয়াঃ গোপীঞজনাঃ ) ত্ব়ি (ত্বদর্থমেব) ধৃতাস৭; 

(বৃতপ্রাণাঃ সত্যঃ ) দিক্ষু ( ইতস্ততঃ ) ত্বাং বিচিন্বতে ( মৃগয়স্তি ) দৃশ্যতাম 

( নিরীক্ষ্যতাম্ )॥ ১ 

একত্রিংশে নিরাশান্তাঃ পুনঃ পুজিনমাগতাঃ। 

কৃষ্ণমেবাঙ্ছগায়স্তাঃ প্রার্থয়ন্তে াগমম্ ॥ 

টীক। ।- জয়তীতি। হে দয়িত তে জন্মনা ব্রজঃ অধিকং যথা স্যাত্বথা 

জয়তি উৎকর্ষেগ বর্ততে | হি যম্মাৎ ত্বমত্র জাতঃ। তন্মাৎইন্দির। লক্ষ্মীরত্ 

শ্রয়তে ব্রজমেব অলস্কৃত্য বর্ততে । এবং ব্রজে সর্বন্মিন মোদমানে তত্রতু 

তাবকাত্তবদীয়া গোপীজনাঃ ত্বয়ি তদর্থমেব কথক্দ্বিতাসবঃ ধূতাঃ অসবঃ 

শি 



জীকৃষ্ণরাসলীল। । ২১৫ 

মৈস্তে ত্বাং বিচিন্বতে মৃগয়স্তে অতন্বয়। দৃশ্যতাং প্রত্তঙ্ষীভূয়তামিতি | 

কা, অন্থাভির্ভবান্ তৃশতামিতি । যন্ধা, এবং ত্বয়া ভৃষ্ততামেতে 

বিচিন্বত ইতি ॥১ 

অন্যুবাদ।-_হে কৃষ্ণ! তুমি এখানে জদ্মিয়াছ বলিয়াই 

বজভূমি সমুদায় পুণ্যতূমির শীর্ষস্থানীয় হইয়াছে এবং সেই জন্যাই 

দেবী লক্মী শোতা৷ ও সম্পদূরূপে নিরন্তর এই স্থানে অবস্থান 

করিতেছেন। হে প্রিয়তম! তোমারই গোপীজন তোমারই 

নিমিত্ত প্রাণ ধারণ করিয়া তোমাকেই ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতেছে; 

একবার চাহিয়া দেখ ( ভগবণ প্রেম )॥১ 
পাপপিসিসিসপিিসীতি 06515 788 চিরজরি াা 

ভাপর্ধ্য ।-_-এই অধ্যায়ের সকল শ্লোকগুলিই গোপীদিগের 

খেদোক্তি ; স্থতরাং সকল শ্লোকের তাতপ্য একই । অতএব 

আমর! অধ্যায়ের শেষেই ইহার তাৎুপধ্য বলিব। তবে কোন 

শ্রোকে, আম্বাদনের উপযুক্ত ভাবাভাস থাকিলে তাহাও বলিতে 

হইবে। এই শ্লোকে আমর! দেখিতেছি, গোপীগণ ঈশ্বরভাবেই 

তগবানের দর্শন প্রার্থনা করিতেছেন। ব্রজবালার! বলিলেন, 

“ত্বয়ি ধৃতাসবন্তাং বিচিম্বতে” অর্থাৎ তোমার জন্যই প্রাণধারণ 

করিয়। আছি। শ্রুতি বলিয়াছেন, অরে ! আত্মাই জীবের দ্রব্য, 

অর্থাৎ জীবের জীবন কেবল পরমাত্ম-দর্শনের জন্যই । তাহা! 

হইলেই আমরা বুঝিলাম, গোপীর বাক্য এ শ্রতরই অভিনয়। 
সাধক মাত্রকেই বুঝিতে হইবে, তগন্দর্শনের জন্যই আমার 

জীবন ॥১ 



২১৬ প্রীরুষ্ণরাসলালা। 

শরছুদাশয়ে সাধুজাতসৎ- 

সরসিজোদরশ্রীমুষা দৃশা । 
স্তরতনাথ তেহশু্কদাঁসিকা 

ব্রদ নিশ্রতো নেহ কিং বধঃ ॥২ 

অঅন্বয্ঃ।-স্থরতনাথ (সম্তোগপতে ) বব্দ (হে অভীষ্টপ্রদ) 

শরছ্দাশয়ে (শরৎকালীনে সরসি) সাধুজ্জাতসৎসর সিজোদরশ্রীমুষ 

( প্রস্ুলপদ্মধ্যশোভাহারিণ্যা ) দৃশ! ( নেত্রেণ ) অস্তন্কদাঁপিকাঃ ( অমুল্যা: 

দাসীঃ অন্মান্) নিত্রতঃ ( বধতঃ ) ইহ (অন্রকোকে ) কিং ষধঃ ন (কিং 

হুননং ন ভবতি ) ॥২ 

টাকা ।-__অত্র ম্বতস্্াণাং বহ্বীনাং বক্তত্বাদদপরা আহুরিতি সর্ব- 

শ্লোকেষবতারণা । তথাপি সঙ্গতিরচ্তে। তত্র বিচিন্বস্ত নাম মম 

কিমিতি চেৎ তত্রাহুঃ শরদিতি। শরদুদাশয়ে শরৎকালীনে সরসি সাধুজাত- 
সংসরসিজোদরশ্রীমুষা সাধুজাতং সম্যগ জাতং যৎ সংসরসিজং স্ুবিকদিতং 

পদ্মং তস্যোদরে গর্ভে যা প্রীস্তাং মুষণাতি হরতীতি তথা তয় দশ! নেত্রেণ। 
হে স্থুরতনাথ সম্তোগপতে বরদ অতীষ্টগ্রদ অশ্ুন্কদাসিক1 অমূল্য! দাসীন“ 

নিন্নতো মারয়তস্তে তব ত্বয়! ক্রি়মাণঃ ইহ লোকে অগ্রং বধো ন ভবতি 

কিং কিং শক্ত্রেণেব বধো বধঃঃ কিং দৃশ। বধো বধো৷ ন ভবতি ? কিন্তু ভব- 
ত্যেব। অতস্তব দৃশাপহৃতপ্রাণপ্রত্যপণায় তয়! দৃশ্ততামিতি যথাসম্তবং 
সর্বত্র বার্যুশেষঃ ॥২ না 

অসন্মুশাদ ।-_হে হ্ৃরত-নাথ! হে বরদ ! শরগকালীন 

প্রফুলপ পদ্মগর্ভের ম্যায় শোভাশালি নেত্র দৃষ্টিপাত করিয়া এই 
স্বেচ্ছা-সেবিক! দাসীদিগকে বধ করিতেছ ; ইহা কি বধ নয় ॥২ 



শ্রীকষ্চযাসনীল। | ২১৭" 

বিষজলাপ্যয়্াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্ 
বর্ধমারুতাদৃবৈছ্যতাঁনলাৎ। 

 বৃষময়াত্মজাদ বিশ্বতো ভয়া- 
দৃষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ |৩ 

অসন্বন্ব21--খষভ (হে পরমপুরুষ) তে (ত্য) বিষজলাপায়াৎ 
(ব্ষময়ং জলং বিষজলং তক্মাৎ অপ্যয়ঃ নাশঃ তম্মাৎ) বাালরাক্ষসাৎ 
(সূর্পাকারাম্থরাৎ) বর্ষমারুতাৎ ( বাযুবর্যাতঃ) বৈছ্যতানলাৎ ( অশনি- 
পাতাৎ) বৃষময়াত্মজাৎ (বৃষাৎ অরিষ্টাৎ ময়াত্মজাৎ ব্যোমাৎ) বিশ্বতঃ 
ভয়াৎ ( সর্কেত্যোইপি ভয়েভ্যঃ) মুস্থঃ (পুনঃ পুনঃ) বয়ং রক্ষিতা: 

(ত্রাতাঃ )॥৩ 
ক সপপিশপাপাসপপাপাশ পাপী শি শশী শিশীশ্পীশীসট 

টাকা ।--কিঞ্, বহুত্যো মৃত্যাভাঃ কৃপয়া রক্ষিত্বা কিমিতীদানীং দৃশ! 
মন্নথং প্রেষ্য ঘাতয়সীত্যানুঃ বিষেতি । হে খষভ শ্রেষ্ঠ বিষময়াজ্জলাদেযাই. 
পায়ো বিনাশস্তম্মাৎ তথ! ব্যালরাক্ষমাৎ অধাস্ুবাৎ বর্ষাৎ মারুনাচ্চ 

বৈছ্যতানলাৎ অশনিপাতাৎ বুষোহকিষ্স্তম্মাৎ ময়াত্মবজাৎ ব্যোমাৎ বিশ্বতঃ 

অন্স্মাদপি সর্বতো ভয়াচ্চ কালিয়দমনাদিন! রক্ষিতাঃ কিমিদানীমুপেক্ষদ 
ইতি ভাব? ॥৩ 

অন্যুবাঁদ।--হে পুঁরুযোত্তম ! তুমি কালিন্দীর বিষময় জল 
হইতে, সর্পাকার অধাস্ত্র হইতে, ইন্দ্রকৃত বায়ু, বর্ধা ও বজ্রপাত 
হইতে, বৃষরূপী অরিষ্ হইতে, ময়পুত্র ব্যোমান্থর হইতে এবং 
আরও শত শত ভয় হইতে আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ রক্ষা 
করিয়াছ (ঈশ্বর ভাঘের কথা )॥৩ 



২১৮ শ্কফ্রাসলীল। ৷ 

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবা- 
নখিলদেহিনামস্তরাত্মদূক। 

বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে 

সথ উদেয়িবান্ সাত্বতাঁং কুলে ॥ ৪ 

অন্ববঃ ।-দথে €হে বন্ধো) খলু (নিশ্চিতং) ভবান্ 
গোপিকানন্দনঃ ন (গোপনারীপুন্রঃ ন) অখিলদেহিনাম্ ( সর্ববপ্রাণিনাম্) 
অস্তরাত্মদ্বক (বুদ্ধিসাক্ষী) বিখনসা (ক্রন্ধণ! ) বিশ্বগুপ্রয়ে (জগৎ. 
পাবনায়) অর্থিতঃ (যাচিতঃ সন্) সাত্বতাং (বৃষ্ঠীনাং ) কুলে ( বংশে) 
উদ্দেয়িবান্ (উদ্দিতঃ)॥ ৪ 
১ 282৯০০০১০-//, 

টীকা -অ:পচ, বিশ্বপালনায়াবতীণন্ত তব ভংক্তাপেক্ষা অত্যন্ত- 

মনচিতেত্যাশয়েনাহঃ ন খবিতি। হে সথে তবান্ খলু নিশ্চিতং যশোদা- 
হতো ন ভবতি কিন্তু সর্বপ্রাণিনাং বুদ্ধিসাক্ষী। নম্ছ স কিং দৃষ্ো 
ভবতি ভত্রাহুঃ। বিখনসা ব্রহ্ষণা বিশ্বপালনায় প্রার্থিতঃ সন্ সাত্বতাং 
কুলে উদেয়িবান্ উদিত ইতি ॥ ৪ 

অন্নুবাঁদ ।_হে সথে! নিশ্চয়ই তুমি গোপনারীর পুত্র 
নও। তুমি সমুদায় জীবের অন্তরধ্যামী; জগৎপালনের জন্য 
ব্রহ্মার প্রার্থনায় যদ্ুকুলে উদ্দিত হইয়াছ (ঈশ্বর ভাব স্পট 
কিন্তু “সখে” বলিয়া সম্বোধন করায় স্পট সখ্যভাবও প্রকাশিত 
হইয়াছে ) ॥8 



শ্রীরষ্রাসনীল!। ২১৯ 

বিরচিতাভয়ং বৃিধূর্ধ্য তে 
চরণমীয়ুষাং সংস্যতের্ডয়াঁৎ। 

করসরোরুহং কান্ত কামদং 

শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্ ॥৫ 

অসন্বন্যঃ।-_বৃষ্ধধর্য্য (হে যদ্শ্রেষ্ট) কান্ত (হে কমনীয়) 

সংস্থতেঃ ( সংসারাৎ ) ভয়াৎ (ত্রাসাৎ) চরণম্ ঈযুষাং ( আশ্রিতানাং 
জনানাং) বিরচিতাভয়ং ( দত্তাভয়ং) কামদং ( অভীষ্গ্রদং ) শ্ীকর গ্রহ 

(কমলা-করম্পর্শি) তে (তব) করসরোকরহং (করপদ্মং) নঃ 

(অন্মাকং ) শিরসি (মন্তকে ) ধেহি (স্থাপয় ) ॥৫ 
সা শাশশাস্ছি 

টীক1।-_তম্মাৎ তত্তক্তানামন্্রাকম্ এতৎপ্রার্থনা চতুষ্টযং সম্পাদয়েত্যাুঃ 

বিরচিতাভয়মিতাদিচতুর্ভিঃ। হে বুষ্ধিধূর্ধ্য সংস্যতের্ডয়াৎ তে চরণমীয়ুষাং 
শরণং প্রাপ্তানাং প্রাণিনাং বিরচিতং দত্তম্ অভয়ং যেন তত্তথা হে কান্ত 

কামদং বরদ্দং তথ! শ্রিষ্নঃ করং গৃহ্বাতীতি তথা তৎ তব করসরোরুহং নঃ 

শিরসি ধেহি ॥৫ 

অন্যুলাদ্ ।-হে যছুকুল-তিলক ! হে কমনীয় পুরুষ ! 

যাহার সংসার-ভয়ে তোমার চরণাশ্রয় করে, তুমি যে কর 
উত্তোলন পুর্ববক তাহাদিগকে অভয় দিয়া থাক, যে করদ্বার! 

কমলার করগ্রহণ করিয়া থাক এবং ষে করদ্বার সকলের অভীষ্ট 

পূরণ করিয়। থাক, সেই কর-কমল আমাদের মন্তকে অর্পণ 

কর ( উশ্বরভাব আরও স্পষ্ট )1৫ 



২২ শ্রীকষ্ণরাসলীলা । 

ব্রজজনার্ডিহন্ বীর যোষিতাং 
নিজজনম্ময়ধ্বংসনন্মিত | 

ভজ সখে ভবকিস্করীঃ স্ম নো 

জলরুহাঁননং চারু দর্শয় ॥ ৬ 

অন্ন । -ব্রজ-জনান্তিহন্ (ব্রস্থ-জনানাম্ আর্তিং ছুঃখং হত্তীতি 
তৎসন্বোধনং হে ব্রঞ্ববাসি-ছুঃখদারণ ) বীর (হে অতুলবিক্রম ) সথে 

(হে বন্ধো ) নিজজন-ম্ময়ধ্বংসনস্মিত ( স্বঞ্জনগর্ব্হরহাস্ত ) ভবৎকিস্করীঃ 

(ভবতঃ কিছ্বরধ্যঃ দান্তঃ তাঃ তাঃ) ভজম্ম (নিশ্চিতং স্বীকুরু ) চার 
(হ্ন্দরং ) জলরুহাননং € পন্মবদব্দনং ) যোষিতাং (অবলানাং ) ন: 

দর্শয় ॥ ৬ 

টাক1।-_হে ব্রজজনার্ডিহন্ হে বীর নিজজনানাং ষঃ ন্রয়ো গর্ববঃ তন 

ধবংসনং নাশকং ম্মিতং যন্য হে তথাভূত হে সথে ভবৎকিন্করীর্ন অগ্ান্ 

ভজ আশ্রয় । স্মনিশ্চিতম্। 'প্রথমং তাবৎ জলরুহাননং চারু যোধিতাং 

নে! দর্শয়॥ ৬ 

অন্যুবাদি।--হে ব্রজ-ছুঃখনাশন ! হেবীর! হে বন্ধো! 
তোমার স্থ্মধুর হাহ্য দেখিলেই স্বীয় স্বজন-সমুছের অহঙ্কার দুর 
হইয়া যায়। আমরা তোমার দাসী, আমাদিগকে গ্রহণ কর। 

তোমার মনোহর বদনকমল একবার দেখাও । (এই শ্লোকে শান্ত, 

দাস্য ও সখ্য তিন ভাবের আভাস আছে। তবে শান্তভাব 

অস্পষ্ট ভাবে রহিয়াছে, দান্য ও “সখ্য সখে' ও কিন্করী” শবে 

স্থম্পষ্টই প্রকাশিত হইয়াছে ৬ 



শ্রকষ্তরাসলীলা । ২২৯ 

৬প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং, 
তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনমূ। 

ফণিফণার্পিতং তে পদান্ুজং 

কৃণু কুচেযু নঃ কৃষ্ধি হৃচ্ছয়ম্ || ৭ 

অনন্বশ্ত্রঃ ।- গ্রণতদেহিনাং (আশ্রিতজনানাং) পাপকর্ষণং 

( পাপনাশনং ) তৃণচরান্থুগং ( তৃণচরাণাং পশৃনাম্ অনুগং পশ্চাদ্গামি ) 
শ্রীনিকেতনং ( কমলালয়ং) ফণফণার্পিতং ( নাগশিরঃস্থাপিতং ) তে 

(তব) পদানুজং ( পদ্দকমলং ) নং (অন্মাকং) কুচেষু (স্তনেষু) 

কণু ( কুরু, অর্পন ) হচ্ছয়ং ( কামং ) কৃন্ধি (ছিন্ধি)॥ ৭ 
পপ 

টীক1।__অবিশেষেণ প্রণতানাং দেহিনাং পাপকর্ষণং পাঁপহত তৃণ- 
চরান্ পশৃনপ্যনুগচ্ছতি কৃপয়েতি তথা । সৌতাগ্যেন শ্রিয়ো নিকেতনং 

বীর্যযাতিরেকেণ ফণিন: ফণান্বর্পিতং তে পদানুজং নঃ কুচেষু কণু কুরু। 

কিমর্থমূ। হচ্ছয়ং কামং কৃদ্ধি ছিন্ধি ॥ ৭ 

অন্যুবীদ ।--তোমার যে চরণ প্রণত জনের পাপ নাশ 

করে, যে চরণ পশুদিগেরও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করিয়৷ থাকে। 

যে চরণ লক্ষমীর্দেবীর বাসস্থান এবং যে চরণ নাগরাজ কালিয়ের 

মস্তকে অর্পিত হইয়াছে, সেই চরণ-কমল আমাদের স্তনের উপর 

অর্পণ করিয়া হৃদয়স্থ কাম নষ্ট করিয়া! দাও । ( এখানে মধুর- 
মিশ্রিত শান্তভাব। গোপীগণ বলিলেন, তোমার চরণ শরণ 

লইলে পাপক্ষয় হয়। ইহাতে শান্ত ঈশ্বর ভাবের প্রকাশ )॥৭ 



২২২ শ্রকষ্ণরাঁসলীলা। 

মধুরয়। গিরা বল্গুবাক্যয়া, 
বুধমনৌজ্ঞয়! পুঙ্ষরেক্ষণ। 

বিধিকরীরিম] বীর মুহাতী- 
রধরমীধুনাপ্যায়য়ন্ব নঃ ॥৮ 

অন্বন্্্ ।-_পুক্ষরেক্ষণ (হে কমললোচন) বীর (হে সমর্থ) 

মধুরয়। ( মিষ্টয়া) বন্তবাক্যয়া ( মনোহরবাক্যঙজা) বুধমনোক্ঞয়া (বি 

দবদ্যয়া) গিরা (বাচা) মুহাতীঃ € মোহং প্রাপ্রবতীঃ ) ইমাঃ বিধিকরীঃ 

(কিস্করীঃ) ন: (অগ্মান্) অধরসীধুনাপি ( ভ্ধরামৃতেনাপি ) আপ্যায়য়্ব 

(তর্পরন্ব সংজীবয় )॥৮ 
স্পপশপক্পাশাীশাাটি 

টীল্ক11--হে পু্ষরেক্ষণ তবৈব মধুরয়া গির! বল্গুনি বাক্যানি যন্তাং 

তয়া বুধানাৎ মনোজ্ঞয়৷ হৃগ্ধয়া গম্ভীরয়! ইত্যর্থঃ। মুহ্থতীরিম। নো৷ বিধিকরীঃ 

কিন্করীঃ অধরসীধুনা চাপ্যায়য়ন্ব সংজী বয়েত্যর্থঃ ॥৮ 

অসন্নুলীদ ।২হে কমল-লোচন্! হে বীর! তোমার 

স্থধীসম্মত মনোহর-পদান্থিত মধুর বাণীতে আমর মুগ্ধ হইয়াছি। 

অতএব অধরন্তরধা প্রদান করিয়া ত্বদীয় এই কিন্করীদিগকে পরিতৃপ্ত 

কর। (এই শ্লোকে আপনাদিগকে বিধিকরী অর্থাৎ কিস্করী বলায় 

দ্বাস্যভাব প্রকাশ পাইল এবং অধরস্থধায় পরিতৃপ্ত করিতে 

বলায় মধুর ভাবও দেখা গেল। কিন্তু অভিনিবেশের সহিত 

দেখিলে ইহার অন্তরে অস্পষ্ট ঈশ্বর ভাবও বুঝিতে পারা যায়। 
অতএব ইহাতে তিন ভাবই প্রকটিত হইয়াছে ॥৮ 



শ্রীকষ্ণরাসলীল!। ২২৩, 

তব কথাম্বতং তণুজীবনং 

কবিভিরীড়িতং কল্মষাঁপহ্মৃ। 

অবণমঙ্গলং ভ্ীমদাতিতং 

ভূবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥৯ 

অন্বন্তরঃ ।-ভুবি ( পৃথিব্যাং) যেজনাঃ তগুজীবনং ( তগ্তানাং 

সংগার-সম্তপ্তানাং জনানাং জীবনং জীবনতুল্যং শান্তিদং ) কবিভিঃ (ব্রহ্গা- 

দিভিঃ ) ঈড়িতং ( কীর্তিতং) কল্সযাপহং ( পাপর্বং ) শ্রবণমঙ্গলং (শ্রুতি- 

মাত্রেণ শিবদং) শ্রীমৎ (স্ুশাস্তং) তব কথামৃতম্ ( কথারপমমৃতম্ ); 
আততং ( বিস্তারেণ ) গৃণস্তি € কত্ত তে ছুরিদাঃ (দানতমাঃ) ॥ ৯ 
এ. ৮টি তি ০ শীট পাশাপাশি শশা শীত শি _--শী শীট 

টাকা ।__কিঞচ, অশ্মাকং তৃধিরহেপ্রাগ্মেব মরণৎ, কিন্ত ত্বংকথামৃতং 
পারয়ত্তিঃ সুকৃতিভিবঞ্চিতম্ ইত্যাহুস্তবেতি। কথৈবামৃতং তত্র হেতুঃ 

তপ্তজীবনমূ। প্রসিদ্ধামৃতাদুৎকর্ষমাহুঃ কথিভিব্র গ্বিদ্তিরপি ঈড়িতং স্ততং 

দেবভোগ্যং ত্বমৃতং তৈস্তস্থীকৃতম্। কিঞ্চ, কল্সষাপহং কামকর্শনিরদনং 

তত্বমৃতং ৈবস্ভৃতম্। কিঞ্চ, শ্রবণমঙ্গলং শ্রবণমাত্রেণ মঙ্গলপ্রদং তত্বমুস্ঠা- 

নাপেক্ষমূ। কিঞ্চ, শ্রম সুশাস্তং তত্তমাদকম্ এবন্ভূতং ত্বৎকথামৃতম্ 
আততং যখ! ভবতি তথা ভূবি যে গৃণন্ত নিরূপয়স্তি তেজন! ভূরিদাঃ 

বছুদাতারঃ জীবিতং দদতীত্যর্থঃ। যদ্বা এবক্ৃতং ত্বখকথামৃতং যে ভৰি 

গৃণস্তি তে ভুরিদাঃ পুর্বজন্মস্নু বু দত্তবস্তঃ স্থক্কৃতিন ইত্যর্থঃ। এতছুত্তৎ 
ভবতি। যে কেবলং কথামৃতং গৃণস্তি নিরপয়স্তি তেহপি তাবদতিধন্যাঃ 

কিং পুনর্ষে ত্বাং পন্তস্তি অতঃ প্রার্থরামহে ত্ব্না দৃশ্যতা মিতি ॥৯ 

অন্যুবীদি ।--তোমার অপূর্ব কথামৃত সন্তভপ্ত জনের জীবন- 

স্বরূপ ও পাপনাশন । এ স্ুুশান্ত কথামৃত শ্রবণ করিলেই জীবের, 

৮ 



২২৪ শ্রীকষ্রাসশীল!। 

মজল হইয়া থাকে; এই জন্য ব্রক্মা্দি দেবতারা ভোমার.কথাম্তই 

সর্বেবাৎুকৃষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পৃথিবীতে ষীঁহারা তোমার 
কথামত কীর্তন করেন, নিশ্চয়ই তাহারা পূর্ববজদ্মে অনেক দান 
করিয়াছেন ( ঈশ্বর ভাব ) ॥৯ 

শপ ীসাশীশী িশীশীটী তিশ স্পস্ট সস পপপাপপশ পপ ্পস্পপপসপপলল 

ভ্াশ্পব্র্য ।-গোপীগণ বলিলেন, ধাহারা তোমার অম্ৃতময়ী 

লীল! কীর্তন করেন, তাহার! পুর্ববজন্মে অনেক দান করিয়াছেন। 

ইহাতে ইহাই বুঝিতে পারা যায়, ধাহারা দাতা, তীহাদেরই কৃষ্ণ 

কথায় অনুরাগ হইয়। থাকে । কিন্তু শ্রীধরস্বামী তাহার দ্বিতীয়ার্থে 

লিখিলেন “এবন্ভৃতং তগ্ুকথাম্থতং যে ভূবি গৃণন্তি তে ভূরিদাঃ 

পূর্ববজন্মন্থ বহুদত্তবন্তঃ স্থকৃতিন ইত্য্থঃ” অর্থাৎ ধাঁহারা তোমার 

কথামত গান করেন, তীহারাই স্কৃতী। অতএব কেবল দান 

করিলেই যে, কৃষ্ণকথায় অনুরাগ হয়, তাহা নহে; স্থকৃতী হইতে 

হইবে অর্থাৎ সৌভাগ্যশালী হইতে হইবে 3 তবে কৃষ্ণকথায় রুচি 

জন্মিবে। কোনো একটি নির্দিষ্ট সদাচরণের ফলে কৃষ্ণকথায় 

রুচি হয় না। কিরূপ কাধ্য করিলে কৃষ্ণকথায় অনুরাগ জন্মে, 

তাহার স্থিরতা নাই। পূর্ব পুরবব বনু বহু জন্মে শত শত সতকর্ণ 

করিলে যে শুভাদৃষ্ট জন্মায়, দেই শুভার্দূ্টের ফলে বহু জম্মেরপর 

কৃষ্ণকথায় রুচি হয়। অতএব এক কথায় বলিতে গেলে, ইহাই 

বলিতে হয় যে, কোনও এক অনির্দিষ্ট অনির্ববচনীয় সৌভাগ্যের 

উদয় হইলেই যখা্থ কৃষ্ণকথ! সংকীর্তনে প্রকৃত অঠ্িলাষ হইয়৷ 

থাকে । যদি কৃষ্ণকথাই এত দুরে, ন! জানি কৃষ্ণরূপ ক দুরে ॥৯ 



শ্রকষ্রাসলীল!। ২২৫ 

প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষিতং 

বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলমূ । 

রহসি সম্ঘিদো৷ য! হৃদিম্পৃশঃ, 

কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি ১০ 

অন্বয়ঃ।--প্রিয় (হে প্রিয়বন্ধো ) কুহক (হে কপট) তে (তৰ) 

প্রহসিতং (প্রকুষ্টং হাস্তং ) প্রেমবীক্ষিতং ( প্রণয়দৃষ্টিং ) ধ্যানমঙলং 

'ধ্যানেন স্ুখপ্রদং ) বিহরণং ( লীলাচেষ্টি তং ) যাঃ হদিম্পৃশঃ (হোদয়জ মাঃ) 

রসি (একান্তে) সংবিদঃ (নর্্ালাপাঃ) হি (নিশ্চিতং) নঃ 

( অশ্নাকং ) মনঃ (চিত্ং ) ক্ষোতয়স্তি আলোড়য়ন্তি) ॥ ১* 

টীকা ।-_নম্থু, তহি মৎকথাশ্রবণেনৈব নিবুর্তা ভবত কিং মদর্শনেন 

তদ্বিলাসক্ষুভিতচিত্র। ৰয়ং তত্রাপি শাস্তিং ন বিন্নাম ইত্যান্থঃ প্রহসিতমিতি। 

হে প্রিয় কুহক কপট । সমিদং সঙ্কেতনন্্মাণি ॥ ১০ ॥ 
২ ৯৮ শীট সী পসপসপ 

অন্যুলীদ ।--হে প্রিয় ! হে ধূর্ত! তোমার সুমধুর হাশ্য, 

তোমার সপ্রণয় দৃষ্টিপাত, তোমার ধ্যানারহ বিহার এবং নির্জনে 
তোমার সেই হৃদয়স্পর্শী পরিহাস-বাক্য আমাদের মন আকুল 
করিয়া তুলিতেছে (লৌকিক ভাব )॥ ১০ 

১৫ 



২২৬ শ্রীকঞ্খরাসলীলা । 

চলসি যদ্ব্রজাচ্চারয়ন্ পশুন্ 

নলিনম্ুন্দরং নাথ তে পদমৃ। 

শিলতৃণাঙ্ক,বৈঃ সীদতীতি নঃ 
কলিলতাঁং মনঃ কান্ত গচ্ছতি ॥ ১১ 

অন্বক্রঠ।- নাথ (হে স্বামিন্) যত (ষদা) [ত্বং] পশুন্ (গ!ঃ) চারয়ন 

(গোচরং নয়ন্) ব্রজাৎ (গোপাবাসাৎ) চলসি (নির্ধাসি) [ তদা ] নলিন- 

নুন্দরং (পনপেশলং ) তে (তব ) পদং শিলতৃণাস্কুরৈঃ লীদতি (ক্রিগ্তেৎ)) 

কান্ত (হে কমনীয় ) ইতি (এত সম্ভাব্য) নঃ (অন্মীকং) মন: (অন্ত দরং) 

কলিলতাং (অস্বাস্থ্যং ) গচ্ছতি (প্রাঞ্জোতৈ )1 ১১ 

টানা ।--কিঞ্চ, ত্বরি বয়মতিপ্রেমার্রচিন্তাঃ ত্বং পুনরম্মাস্থ কেন 
হেতুনা কপটমাচরসাত্যাহুঃ শ্লোকদয়েন। হে নাথ কান্ত বং দা ব্রজাং 

চলসি পশুংশ্চারয়ন্ তদা নাপনবত সুন্বরং কোমলং তে পনং শিলৈঃ কুলিশৈ: 

তৃৈরগুরৈশ্চ সীদতি ক্রিশ্থেদিতি নো মন: কলিলতাম্ অস্বাস্থ্যং গচ্ছতি 

প্রাপ্রে।তি ॥ ১১ 

অসন্নুবাদ ।-_হে নাথ! যখন তুমি গোচারণের নিমিত্ত 

ব্রজ হইতে বনে প্রস্থান কর, তখন বনস্থ শিলা, তৃণ ও অস্কুরের 

স্পর্শে তোমার স্থকোমল পাদপন্মে অত্যন্ত যাতন! হইয় থাকে; 

এই চিন্তা করিয়া আমাদের মন অস্থির হইয়া উঠে 
(লৌকিক প্রেমরসের ভিতর প্রগাঢ় ভগবগু-প্রেম )॥ ১১ 



শুকষ্রামলীলা । ২২৭ 

দিনপরিক্ষয়ে নীলকুত্তলৈ- 
বনরুহাননং বিভ্রদারতম.। 

ধনরজব্ঘলং দর্শয়ন্ মুহু- 
ম'নসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি ॥ ১২ 

অনন্্রহ্্ঃ।- হে বীর! দ্িনপরিক্ষয়ে ( দিনস্য পরিক্ষ্ঃ অবসানং 

তশ্মিন্ সায়ংকালে ) নীলকুস্তলৈঃ (হুরুষ্ণকেশৈঃ ) আবৃতং ( আচ্ছন্নং ) 

ধনরজদ্বলং € গোরজস্ছ,রিতং ) বনরুহাননং ( বাগিজবদনং ) বিভ্রুৎ (ধারয়ন্) 

ধর্শয়ন্ ( অন্মন্নয়নপথং প্রাপয়ন্ ) নঃ (অন্মাকং) মনসি ম্মরং (কামং) 

চ্ছসি (উদ্দীপরসি )॥ ১২ 

টীকা ।-_-এবভূতান্বদদ:খশক্কিতচিত বয়ং,ত্বস্ত দিনপরিক্ষয়ে সায়ংকালে 
নীলকুস্তগৈরাবুতং ধনরজস্বলং গোরজশ্হরিতং বনকুহাননম্ অলিমালাকুল- 
পরাগচ্ছুরিতপপ্মতুল্যমাননং বিত্রৎ তচ্চ মুহুমুছনর্শি়ন নো মনসি কেবলং 

স্বরং যচ্ছসি অর্পয়সি নতু মঙ্গং দদাসীতি কপটন্্নিতি ভাবঃ ॥ ১২ 

অন্যুবাদ ।-- হে বীর পুরুষ! দিনাবসানে নীলকুস্তলাবৃত 

গোধুলি-ধুসরিত বদন-কমল দর্শন করাইয়া তুমি আমাদের মনে 
পুনঃ পুনঃ কেবল কামোদ্দীপন কারয়। থাক ( লৌকিক প্রেমের 
আভাস ) ॥ ১২ 



২২৮ শ্রীকৃষ্ণরাসলীল! | 

প্রণতকামদং পদ্মজার্চিতং 

ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি । 

চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে, 

রমণ নঃ স্তনেষপয়াধিহন্ ॥১৩ 

অস্তরশ্রঃ ।_আধিহন্। আবিং মনো, মনোব্যথাং হত্তীতি তৎসম্বোধনং ) 

রমণ (হে পরমানন্দদায়িন,) প্রণতকামদং ( শরণাগত-বাঞ্থাপুরকং ) পদ্প- 

জার্চিতং (পন্মজঃ ত্রহ্ধা তেন 'নর্চিতং পুজিতং) ধর ণিমগুনম্ (ধরণ্যাঃ পৃথিব্যাঃ 

মণ্ডনং তৃষণম্) আপদি (বিপদ মৃত্যুকালে বা ধোয়ং চিন্তনীয়ং ) শশ্মদং 
(শাস্তিময়ং) তে (তর) চরণপক্কজং পফকমলং) নঃ (অন্মাকং ) স্তনে 
অর্পয় (স্থাপয় )॥ ১৩ 

শি 

টীকা। _অ্েহধুন। কপটং বিহাক়্ এবং কুর্বিতি প্রার্থ্তে শ্লোক- 

দ্বয়েন প্রণতকামদমিতি ! হে আধিহন্ হে রণ পদ্মজার্চিতং পদ্মজেনার্চিতং 

আপি ধ্যেয়ং ধ)ানমাত্রেণ[পন্ধিবর্ভকং শস্তমঞ্চ সেবাসময়েইপি স্থুখতমং 

তব চরণপক্কঞ্জং কামতাপশাস্তর়ে নঃ স্তনেতর্পয়েতি ॥ ১৩॥ 

অন্নুবাঁদে ।-হে রমণ ! হে ছুঃখনাশন ! যাহা। ভক্ত গণের 

অভীষ্ট সিদ্ধি প্রদ, ব্রন্মাও যাহা অঙ্চনা করিয়া থাকেন, যাহা 

ধরণীর ভূষণন্বরূপ এবং মরণকালে যাহা জীবের চিন্তনীয়, 
তোমার সেই শ'স্তিময় চরণ-কমল আমাদের স্তনের উপর অর্পণ 

কর ॥ (্থুস্পন্ট ভন্তভাব; স্তনের স্্তনত্ব সমূলে নষ্ট করিবার 

প্রার্থনা, বেশ বুঝ। যায় )॥ ১৩ 



শ্রীক্চরাসলীল1। ২২৯ 

স্থরতবর্ধনং শোকনাঁশনং, 

স্বরিতবেণুনা স্থষ্ঠ, চুন্িতম্। 
ইতররাগবিস্মারণং নৃাঁং, 

বিতর বীর নস্তেহধরাম্ৃতম্ ॥১৪ 

অন্ন ।--€ হে) বীর স্ুরতবদ্ধনং ( স্থুরতম্ আনন্দং বর্ধয়তীতি 
তথা তৎ) শোৌকনাশনং ( শোকং নাশয়তীতি তথা তৎ) স্বরিত্তবেণুনা 

(শৰ্ষিতবংশিকয়! ) সুটু (স্থন্বরং ষথাস্তাৎ তথা চুম্বিতং স্পৃষ্টং) নৃণাম্ 

(নরাপাম্) ইতররাগবিন্নীরণং ( অনোচ্ছাবিলোপকং ) তে (তব) 

অধরামূতং (অধরমধাং ) নঃ ( অন্ত্যং )বিতব (দেহি )1১৪ 

চীক।।-_-অপিচ, হে বীর তে অধরামূতং নে। বিতব দেহি। স্বরিতেন 

নাদিতেন বেণুনা তুষঠ চুম্বিতম্ ইতি নাদামৃতবাদিতমিতি ভাবঃ | ইতররাগ- 
বিশ্মারণং নৃণাম্ ইতরেষু সার্বভৌম!দিযু সুখেষু রাগমিচ্ছাং বিশ্মারয়তি 
বিলোপয়তীতি তথা তৎ ॥ ১৪ 

অন্মুনাদে | হে বীর! যাহ পান করিলে, সকল শোক 

দূরে যায়, যাহা পান করিলে পরমানন্দ বদ্ধিন হয়। এবং যাহ! 

পান করিলে অন্য সকল প্রকার ভোগ-নখ ভুলিয়া যাইতে হয়, 
তোমার মুরলীচুন্দিত সেই অধরামূত আমাদিগকে প্রদান কর ॥ 

( তত্বমিশ্রুত মধুর রস )॥ ১৪ 



২৩৪ শ্রীরুষ্ণর দলীঙ! ৷ 

অটতি যন্তবানহ্ি কাননং, 

ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম। 
কুটিলকুত্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে, 

জড় উদীক্ষতাং পক্ষমকৃদ্দ শাম্ ॥১৫ 

অন্বন্সঃ ।-ভবান্ অহ্ি (দিবাভাগে) যত (ষদা) কাননম 

অটতি (ভ্রমতি ) [দা] ত্বাম্ অপশ্যতাং বেজবাদিনাং,) ক্রটিঃ ( ক্ষণসা 
সপ্তবিংশতিশত-তমোভাগঃ ) ষুগায়তে | যুগতুল্যো ভবতি) [ দ্িনান্তে 

পুনঃ ] কুটিলকুস্তলং ( কুটিলাঃ বক্রাঃ কুস্তলাঃ যশ্মিন্ তৎ ) তে (তেব) 

শ্রীমূুখম্ উদীক্ষতাং ( সতৃষ্কমীক্ষমাণানাং তেষাং ) দৃশাং (নেন্তাণাং) পক্ষরং 

বিধাতা! ) জড়ঃ ( নির্ববিহেকঃ )॥ ১৫ 

ভীকা ।--কিঞ্চ, ক্ষণমপি ত্বদর্শনেন দুঃখমতুলং তদ্দর্শনেন তথা 

সুখ দৃষ্ট1 সর্বসগপরিত্যাগেন যত্তয় ইব বয়ং ত্বামুপগতাঃ ত্বত্ত কথমস্মান্ 
ত্ক্ত মু্সহস ইতি সকরুণমৃচুঃ অটতীতি ছ্য়েন! যৎযদা ভবান কাননং 

বুন্দাবনং প্রতি অটতি গচ্ছতি তদ। ত্বামপশ্তুতাং প্রাণিনাং ক্রুটিঃ ক্ষণাদ্মগি 

যুগায়তে যুগবন্তবৃতি এবমদর্শনে দুংখমুক্তং পুনঃ কথক্িদ্দিনাস্তে তব শ্রীমনুখম 

উৎ উচ্চৈবাক্ষমাণানাং তেষ।ং দৃশাং পক্মকৎ ব্রহ্মা! জড়ো মন্দ এব জিমেষমাত্র 
মপ্যস্তরমসহামিতি দর্শনন্ুখযুক্তম্ ॥ ১৫ ॥ 

অন্যুব্বীদ্দ ।--দিবায় যখন তুমি বৃন্দীবনে ভ্রমণ কর, তখন 

তোমার অদর্শনে ব্রঙ্গবাসীদিগের ক্রটি-পরিমিত কালও যুগব€ 

দীর্ঘ হয়, আবার দিনান্ডে যখন ব্রজে আগমন কর, তখন তাহারা 

তোমার কুটিল-কুস্তল শ্রীমুখ নিরীক্ষণ করিয়া চক্ষুর পক্ষমকারী 
্রঙ্গাকে নির্বেবীধ মনে করে ॥ ( প্রেমের পরাকাষ্ঠা ) ১৫ 



শ্ীকষরাসলীল। ৷ ২৩১ 

পতিস্থতান্বয়ন্রা তৃবান্ধব1- 

নতিবিলঙ্ঘ্য তেহস্ত্যচ্যুতাগতাঃ। 
গতিবিদস্তবোদগীতমোহিতাঃ 

কিতব যোধিতঃ কন্ত্যজেন্নিশি ॥১৬ 

অন্ধ্র অচ্যুত (হে সত্যবাদিন্) গতিবিদঃ (গতিম্ অন্মদাগমনং 

বেভীতি তথা তন্ত ) তব উদগীতমোহিতাঃ ( উচ্চ: গীতেন হৃতজ্ঞানাঃ) 

[বং] পতিস্তৃতা ন্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্ অতিবিলজ্ঘ/ ( অতিত্রম্য ) তে (তব) 

অন্তি (অস্তিকং ) আগতাঃ (আয়াতাঃ ) কিতবৰ (হে শঠ) কঃ স্বতিন্নঃ 

কঃ) নিশি (রাত) যৌধিতঃ (স্বেচ্ছাগতাঃ কামিনীঃ) ত্যজেৎ 

( জহ্যাৎ | ১৬ 
শস্পীষ্পাাপাপা 

টীকা 1--তম্মাৎ হে অচ্যুত পতীন্ স্ুতান্ অন্ব়ান্ তৎসধ্ন্ধিনঃ ত্রাতুন্ 
বান্ধবাংশ্চাতিবিলক্ব্য তব সমীপমাগতা৷ বয়ম্। কথভ্ভৃতন্ত । গতিবিদঃ 

অন্মনাগমনং জানতঃ গীতগতীব জানতঃ গতিবিদো বর়মিতি বা। তবো- 

দগীতেন উচ্ৈর্গীতেন ঘোহিতা, হে কিতব শঠ এবন্ুতা যোধিতো। নিশি 
গ্বয়মাগতাঃ ্য়মাহৃতা! ব| ত্বাম্ খতে কন্ত্যজেৎ ন কোহপীত্যর্থঃ ॥ ১৬ 

অন্যুবাদ । -.হে অচ্যুত | আমর তোমার অত্যুচ্চ গীতধ্বনি 
শ্রবণে মোহিত হইয়। পতি, পুত্র, জাতা, বান্ধব, এমন কি কুল 
পরিত্যাগ করিয়া, তোমার নিকট আসিয়াছি, তাহা তুমি অবগত 

আছ। হে শঠ! তুমি ভিন্ন আর কোন্ পুরুষ রাত্রিকালে স্বয়ং 
সমাগত কামিনী্দিগকে প্রত্যাখ্যান করে ? ১৬ ( লৌকিক ভাব) 



২৩২ শ্রকষ্তরাসলীল! । 

রহসি সন্ষিদং হুচ্ছয়োদয়ং 

প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণমূ। 
রৃহছুরঃ শ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম তে 

মুহুরতিস্পুহা মুস্থতে মনঃ ॥১৭ 

অসন্বহ্রঃ ।-তে (তব) রহসি ( একান্তে ) সংবিদং ( প্রেমালাপং) 

হৃচ্ছয়োদয়ং (কামোদ্রেকং) প্রহদসিতাননং ( সহাস্তবদনং ) প্রেমবীক্ষণং 

(প্রণয়াবলোকনং) অ্রিযঃ € শোভায়াঃ ) ধাম ( নিকেতনং ) বৃছং 

(বিস্তৃতং ) বক্ষঃ ( উরঃস্থলং) বীক্ষ্য (সংস্বৃত্য ) মুস্ঃ (পুনঃ পুনঃ )ন! 

(অন্মাকং ) অতিস্পৃহা (€ অত্যন্তলালসা ভবতি ) মনঃ মুহৃতে ( মোহং 
প্রার্জোতি )॥ ১৭ 

সি 

ডীক্কা ।--অতন্থয! ত্যজানামন্মাকং প্রাক্তন-্বদর্শননিদানহাদ্রোগন্ত 
ত্বৎসঙ্গত্যৈব চিকিৎসাং কুর্বত্যাহদ্বয়েন রহসীতি । শ্রিয়ো ধাম তে বৃহদি- 
শালং উরশ্চ বীক্ষ্য অতিস্পৃহা ভবতি। তয়াচ মুস্মুুমণনো মুহ্ৃতি ॥ ১৭ 

অন্মুলাদ ।--তোমার সেই নিজ্জনে প্রেমালাপ, 

সেই কামোস্দ্রেক, সেই সাস্থ্য বদন, সেই প্রণয়নিরীক্ষণ, আর 

সৌন্দর্য্যের আধার সেই বিস্তৃত বক্ষংস্থল স্মরণ হওয়ায়, বলবতী 
লালসায় আমাদের মন মুগ্ধ হইতেছে ॥ ( লৌকিক নায়িকার 
কথ! ) ১৭ 



রি শকুষ্ণরাসলীলা ॥ ২৩৩ 

ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে 

রূজিনহন্ত্্যলং বিশ্বমঙ্গলমূ । 

ত্যজ মনাক্চ নস্ত্ৎস্পৃহাত্বনাঁং 

স্বজনহৃদ্রজাং যন্গিসুদনমূ ৪১৮ 

অবম্ব্রঃ ।- অঙ্গ (হে কৃষ্ণ) তে (তব) ব্যক্তিঃ ( অভিব্যক্তিঃ ) 

ব্রগবনৌকসাং (ব্রজবনম্ ওকঃ বাঁসস্থানং যেষাং তেষাং ব্রজবাসিনাং ) 

বুজিনহন্ত্রী ( ছুঃখনিরসনী ) বিশ্বমঙ্গলং (সর্বমঙ্গলং চ) স্বজনহদ্রজাং 

(স্বজনাঁনাং নিজা শ্রিতজনানাং হৃদ্রজঃ মনোব্যাধয়ঃ তাসাং) যৎ (ষংকিনপি) 

নিহদনং ( প্রশমনং তৎ) তবংস্পৃহাত্মনাং (ত্ব্দাসক্তমনসাং তয়ি যা স্পৃহা 

তন্তাম্ আত্ম! চিত্তং যাঁসাং তাসাং) নঃ মনাক্ ( ঈষৎ) ত্যজ ( মুক্চ 
অপয় )॥ ১৮ 

টীকা ।-_-তব চ ব্যক্তিরভিব্যক্তিব্রর্জবনৌকসাং সর্বেষাম্ অবিশেষেণ 
বুজিনমত্ত্রী হুঃখনিরসনী। বিশ্বমঙ্গলং সর্বমজলরূপাচ। অতন্বস্পৃহাত্বনাং 

ধংস্পৃহারূঢমনসাং নঃ মনাক্ ঈষৎ কিমপি তাজ মু্চ কার্পণ্যমকুর্বন্ 

দেহীত্যর্থঃ। কিং তৎ স্বজনহদ্রোগাণাং য্দতিগোপ্যং নিস্থদনং 

নিবর্তকমৌষধং তত ত্বমেব বেৎসীতি গৃঢ়াভিপ্রায়ঃ ॥ ১৮ 

অন্নুলাদ ।-হে কৃষ্ণ ! তোমার প্রকাশ ব্রজবাসীর হুঃখ- 
নাশন ও নিখিল মঙ্গল স্বরূপ, অতএব যাহাতে আপন অনুরক্ত 

জনের হৃদয়-রোগ প্রশমিত হয়, এমন কিছু ওষধ প্রয়োগ কর; 
তোমাকে পাইবার জন্য আমাদের বলবতী বাসন! ॥ ১৮ 



২৩৪ শ্রীকৃষ্ণরাসলীল! । 

যত্তে স্জাতচরণান্বুরচছং স্তনেষু 

ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু। 

তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ 

কুর্পাদিভিন্র মতি ধীর্ভবদায়ুযাং নঃ ॥১৯ 
ইতি প্রীকৃষ্ণরাসলীলায়াং তৃীয়োহ্ধ্যায়ঃ | 

অস্্রশ্ঃ ।-প্রিয় (গ্রাণাধিক ) ভাতাঃ ( বয়ং শঙ্িতাঃ সত্যঃ) 

ধৎ তে সুজাতচণীনুরুহং (পেশলপদকমলং) কর্কশেযু ( কঠিনেষু) 

স্তনেষু শনৈঃ (সাবধানতয়। শনৈঃ শনৈ:) দধীমহি (ধারায়ম ) তেন 

( চরণানুরুহেণ ) অটবীম্ ( কাঁননম্ ) অটসি (গচ্ছসি) তত ( চরণা মুরুহং) 

কুরপাদ্দিভিঃ ( সুক্পাধাণাদিভিঃ ) কিংশ্িৎ ন ব্যথতে (ন ক্লিশতি) 

ঈতি ( এতৎ বিচিন্ত্য ) ভবদাযুষাং (ত্বদ্গত প্রাণানাং ) নঃ ( অন্মাকং) 

ধীঃ (মন: ) ভ্রমতি ( মুহতি ) | ১৯ 

ইতি শ্রীকৃষ্ণরাসলীপান্বয়ে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ | 

স্টীক্ষা ।-অতিগ্রেমধধিতাঃ রুদত্য আহঃ যাদতি। হে প্রি 

স্বকুমারং ষত্তে পদাজং কঠিনেষু কুচেষু সম্মর্দিনশঙ্কিতাঃ শনৈঃ শনৈর্দিধীমি 

ধারয়েম বয়মূ। তেনাটবীমটসি গচ্ছস। নয়সীতি পাঠে পশৃন্ বা কাধ 

দন্তাং বা আত্মানং বা নয়সি প্রাপয়সি। তত্ততস্তৎ পদাম্ুজং কৃপা দিতি; 

স্ঙ্্পাষাণাদ্দিভিঃ কিং স্থিন্ন ব্যথতে, কিন্ত ব্যথত ইতি ভবানেব আ়ুজীবনং 

যাসাং তাসাং নে। ধীন্রমতি মুহৃতীতি ॥ ১৯ 
ইতি শ্রীকৃষ্ণরাসঙ্গীলাটীকায়াং তৃতীয়াধ্যাযঃ | 

 অন্যুলাদ ।-হে প্রাণাধিক ! আমরা অতি সাবধানে 

সশঙ্কচিত্তে ও ধীরে বীরে তোমার যে মুষ্কামল পদকমল কর্কশ 



জীকঞ্রামলীল! । ২৩৫ 

স্তনের উপর রাখিতাঁম, তুমি সেই চরণে বনে ৰনে ভ্রমণ করিতেছ; 
বনস্থ সুক্সম পাষাণ ও কণ্টকাদ্দিদ্বার৷ চরণে বেদনা হইতেছে না 
কি? তুমিই আমাদের জীবন ; অতএব এরূপ আশঙ্ক! করিয়া 

আমাদের মন মুগ্ধ হইতেছে ॥১৯ 

ইতি শ্রীক্ষ্ণরাসলীলানুবাদে তৃতীয় অধ্যায়। 

তাতুপধ্্য ।-উনবিংশতি শ্লোকে এই অধ্যায় সমাপ্ত 

হইল। এই অধ্যায়ের নাম গোপীগীত। গোগীগীতে গোপীনিগেক 

কেবল অবিশ্বান্ত রোদন ও আকুল অন্তঃকরণে কৃষ্ণদর্শনের 

নিমিত্ত প্রার্থনা !-- কখনে! প্রনষ্ট নায়কের প্রতি প্রণয়িনী 

কামিনীর ভাবে, কখনে! বা দৃষ্ট-নষ্ট ভগবানের প্রতি সর্ববত্যাগী 
তগবৎ প্রাণ প্রেমিক ভক্তের ভাবে । যদিও গোপীদ্িগের উক্তিতে 

বিরহিণী নায়িকার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তথাপি আমরা 

দেখিলাম, ভগবৎপ্রেপৃন্থ ভক্তেব ভাবই অধিক এবং স্ুম্পষ্ট। 
সম্তক্োচিত ন্ুপবিত্র ভগবশু-প্রেমের প্রসঙ্গে অতি অশ্লীল কদর্য 
কামিনী ভাব কেন? আমরা এবিষষ পুর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি, 
অত্যন্ত হুরেবোধ্য বিষয় বলিয়া আবার আলোচন। করিব । 

মুখে ভগবতপ্রেম প্রেম বলিয়া চীৎকার করা, আর ভগবছ- 

প্রেম শিক্ষা কর! সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয় । ভগবতপ্রেম শিক্ষা করিতে: 
হইলে, সংসারের আদর্শেই শিখিতে হইবে। যদি আমর! সংসারের' 

মধ্যে পুজ্রন্সেহ, পিতৃভৃক্তি, স্ৃহৃত্প্রণয় ও পত্বীপ্রেম ন! 
দেখিতাম, তবে শানে ঈশ্বরানুরাগের কথ পাঠ করিয়া বা গুরু- 
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মুখে শুনিয়া কিছুই ধারণ! করিতে পারিতাম না। নন্ধলোকে 

অগ্যের মুখে লোহিত, শুভ, নীল, পীত ইত্যাদি বর্ণের কথা 

যেভাবে শুনে, আমরাও সেই ভাবে শুনিতাম বা পড়িভাম-- 

ইহা স্থির। সংসারে এ সকল ন্নেহাদি অনুরাগের ভাব দেখিয়াছি 

বলিয়াই, ঈশ্বরানুরাগ বা ভগবতপ্রেমের কথা শুনিলে, আম্া 

কথঞ্চিৎ উহ ধারণা করিতে সমর্থ হই। অতএব সাংসারিক 

অনুরাগই ঈশ্বরানুরাগ বা ভগবওপ্রেম শিক্ষ! করিবার আদর্শ। 

ইহ! কেবল আমাদের বিচারের কথা নহে, ভক্ত মহাজনগণও 

এই কথা বলিয়াছেন,_“্ষ। চিন্তা স্বকলত্র-পুত্র-ভরণ-ব্যাপার 

সম্পোষণে, ঝা! চিন্তা ধনধান্যভূরিযশসাং লাভে সদা! জায়তে। 

সা চিন্তা! যদি নন্দনন্দনপদঘ্ন্দারবিন্দে ক্ষণং, কা চিন্তা যমরাজ- 

ভীম-ভবনদ্বার-প্রয়াণে মম 1” অর্থাৎ আমরা স্ত্রী পুত্রাদির ভর 

পোষণের নিমিত্ত এবং ধন ধান্য ও প্রভূত যশোলাভের নিমিত 

অনুক্ষণ যেরূপ চিন্তা করিয়া থাকি, যদি প্রীনন্দনন্দনের পাঁদপনে 

ক্ষণকাল সেই ্ নপ চিন্ত! হয়, তবে ভীষণ মদ্বারে প্রবেশ করিবার 

ভয় কোথা? এখন আমর! বুঝিতে পারি, সংদারী মাঁনবদিগের 

সংসারের উপর যেরূপ অনুরাগ, ভগবানের প্রতি সেইরূপ অনুরাগ 

হইলেই ভগবন্তক্তি হইল এবং ধন ধান্য ও বযশোলাতে 

মানবের যেরূপ ব্যাকুলতা, সেইরূপ ব্যাকুলতা ভগবানের 

নিমিত্ত হইলেই ত্ীহাকে পাওয়া ষায়। আবার সাংসারিক 

অনুরাগের মধ্যে পতি-পত্বীর অনুরাগ গাঢ়তর ) আবার 

কামুক পুরুষের পরনারীর প্রতি এবং কামিনী নারীর 
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গরপুরুষের প্রতি অনুরাগ গাট়তম বা একবারেই অন্ধ; ইহা 
আমরা সংসারে দেখিতে পাঁই। পতিপত্বীর অনুরাগ গাঢ়তর 

হইলেও তাহাদিগকে সংসারের আয়, ব্যয়, আত্মীয়, স্বজন, ধর্ম, 
সমাঙ্ত প্রভৃতি সকল দিক্ বঙ্গায় রাখিয়া চলিতে হয় ; পুরুষ উপ- 
পত্বী্ষে এবং নারী উপপতিতে অত্যাসক্ত হইলে, কিছুতেই ভ্রক্ষেপ 
করে না। আত্মীয় স্বজন চাহে না, সমাজ চাছে না, আয় ব্যয় 
দেখিতে চাহে না এবং ধর্ম্মও চাহে না, তাহারা! একমাত্র নারীর 

জন্য বা একমাত্র পুরুষের জন্যই উন্মত্ত __-অন্ধ। চিদানন্দঘন 

সাক্ষাৎ ভগবানকে পাইতে হইলে,_-পরমানন্দের সহিত সম্মিলিত 

হইতে হইলে,_আনন্দ-বিগ্রহের সহিত আলিঙ্গিত হইতে হইলে-_ 
জীবকে ঠিক্ সেইরূপ হইতে হইবে । ঘোর বেশ্যাসক্ত বিস্বমগল 
ঠাকুরের প্রতি চিন্তামণির উপদেশ বোধ হয় অনেকেই জানেন। 
যেদিন দারুণ ছুদ্দিনে বিল্বমজগল ভীষণ অশনিধবনি, মুষলাকা'র 

বর্ষধার1 ও প্রখর পবনের প্রতি ভ্রক্ষেপ না করিয়! প্রগাট অন্ধকার 

বিদারণপূর্ববক চিন্তামণির গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং 
দ্বাররুদ্ধ দেখিয়া ও শত আহ্বানেও চিন্তামণির উত্তর ন! পাইয়া 
প্রাচীর-বিলম্িত বিষধর অবলম্বনে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন; 
সেই দিন চিন্তামণি তাহাকে বলিলেন,--“ঠাকুর ! আমার প্রতি 
তোমার যেরূপ অনুরাগ, এইরূপ অনুরাগ যদি ভগবানের প্রতি 
হইত, তবে তুমি চিরদিনের জঙ্ কৃতার্থ হইয়া যাইতে ;--তোমার 
মানবজীবন সার্থক হইত ।” বেশ্যার মুখে এই কথা শুনিয়া, 
স্থকৃতিশালী বিল্বমঙলের চৈতন্য হইল;-তিনি তাহাই করিলেন,- 
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চিন্তামণির চিন্তা জগচ্চিন্তামণির চরণে অর্পণ করিলেন। পাচ্ছে 

মায়ার প্রলোভন-পদার্থ নয়নগোচর হয়, সেই ভয়ে চক্ষু পর্যান্ত 

উত্পাটন করিলেন। তাহার ফলে কি হইল,-_ন্বয়ং তগবান 

স্বহস্তে একান্তিক অন্ধ ভক্তের আহার যোগাইতে লাগিলেন। 

কুঞ্চার্সিত বেশ্য।সক্তিই ভগবান্কে দাসের দাস করিয়া ফেলিল। 

আমরা এ সম্বন্ধে বৈদান্তিক প্রমাণ পূর্বের উদ্ধৃত করিয়াছি। 
আবার পৌরাণিক প্রমাণও উদ্ধৃত করিতেছি। পুরাণোন্জ 
ভক্তের প্রার্থনা,__“যুবতীনাং যথ| যুনি যৃনাঞ্চ যুবতো। যথা। 

মনোহভিরমতে তদ্বন্মনোহভিরমতাং ত্বয়ি ॥৮ অর্থাত যুবকে 

যুবতীদ্দিগের এবং যুবতীতে যুবকদিগের মন যেরূপ আনন্দিত 

হয়, আমার মন তোমাতে সেইরূপ আনন্দিত হউক, নায়ক 

নাঁয়িকা ভিন্ন ভগবতপ্রেমের দৃষটান্তপ্থল নাই বলিয়াই বেদান্তে 
ও পুরাণে এরূপ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন । ভগবান্ও গোপীদিগকে 
উপলক্ষ্য করিয়! অগিনয় দ্বার! তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন এবং 

সর্বলোকনুহৃতড মহযিও কাব্যের ভাষায় উহা মারও বিশদ ও 

মধুরতর করিয়া রাখিয়াছেন। গোগীগণ একবার শ্রীন্ষ্ণকে 
স্বয়ং ভগবান বলিয়া পদকমল প্রার্থনা! করিতেছেন, আবার 

প্রিয়তম পুরুষ ভাবে প্রণয়ের ভাব প্রকাশ কহিতেছেন। ইহার 

তাশুপর্য্য, বিরহিণী উন্ম(দ্রিনী কামিনীর ভাব লইয়া সর্ববন্ব পরি- 

ত্যাগ পূর্বক কৃষ্ণার্শন প্রার্থন] করিতে হইবে; তাই আজ 
কৃষ্ণঞ্রাণা গোপী জাতি কুল, লজ্জা ভয়, ধর্ম অধর, গৃহ দেহ 

আত্ীয় স্বজন সসম্তই পরিত্যাগ করিয়াছেন,__ইহালোক পরলোক 
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সমস্তই “ক্লীং কৃষ্ণায় নম১ বলিয়া, কেবল হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ স্বরে 

রোগন করিতেছেন। 

গোপীগণ শ্রীকুষ্ণকে বলিলেন,--তুমি যশোদানন্দন নও) 
তুমি অখিল জীবের পরমাতু! সাক্ষাৎ নারায়ণ । আবার বলিলেন,-_ 
তোমার কোমল পদ্দে কণ্টক বিদ্ধ হইবে ভাবিয়া আমরা অস্থির 
হইতেছি। সচ্চিদানন্দম্বরূপ ভগবানের পায়ে কাটা ফোটে না, 
তাহা সকলেই জানেন এবং গোপীগণও জানিতেন। জানিলে 

কি হইবে! তাহাদের প্রবল প্রেম তাহ! জানিতে দিত না। 
গোপীগণ বলিতেছেন-_তুমি ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ স্বরূপ; আবার 
তখনি তাহাদের প্রগাট মাধুর্য প্রেম বলিতেছে, তোমার পায়ে 
কাটা ফোটে। প্রেমিক ভাবুক ভিন্ন এ প্রেমের মহিমা কে 
বুঝিবে! প্রেমরূপিণী গোঁপী সাক্ষাৎ বিগ্রহধারী ভগবানের 
সহিত ক্রীড়। করিতেছেন, তাহাদের ত কণ্টকবেধের আশঙ্কা 
হইতেই পারে; গৃহ-প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরময়ী ভগবত-প্রতিমার ক্রেশ 
আশঙ্ক। করিয়া, অনেক নেষ্ঠিক প্রেমিক ভক্তের হৃদয় অধীর 
হইয়া উঠে; তাহার! নির্ববোধ নয়-_-পাগল নয়, তাহারা যথার্থ 
ভগবু-প্রেমিক ॥ | 

হরিহর অধিকারী এ রূপ প্রেমিক ছিলেন। তিনি স্বহস্ত- 
প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরময় নাঁড় * গোপালের সেবা করিতেন ) পিতামাতা 
যেমন শিশু সন্তানকে লালন পালন করেন; হরিহর সেইভাবে 
গোপালের সেবা করিতেন । গোপালের প্রীমন্দিরে গবাক্ষ ছিল 
না। পাছে গোপালের শ্রীক্ম হয়; পাছে গোপালের নিদ্র! না য়, 
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এই আশঙ্কায় গ্রীক্মকালের রাত্রিতে হরিহর গ্োপালকে কোলে 

করিয়! ছাদের উপর উঠিতেন এবং দক্ষিণ হস্তে তালবৃস্ত লইয় 

প্রস্তরময় গোপালকে বীজন করিতেন। হরিহর জাঁনিতেন, 

গোপাল পাষাণময়, গোপালের গ্রীক্ম হয় না; কিন্ত তাহার 

বিশুদ্ধ প্রেম তাহা জানিতে দিত না, প্রেম বলিত,_ গোপাল 

সজীব, গাপালরূপে গোপাল সজীব, গোপালের গ্রীক হয়। 

আমর! শব্দগ্রাহী, আমর! স্পর্শগ্রাহী, আমরা রূপগ্রাহী, 

আমর! রসগ্রাহী, আমরা গন্ধগ্রাহী ; আমরা! এ প্রেমের মহিম 

কি বুঝিব ? ধাঁহারা প্রেমিক, ধীহার! ভাবুক, তাহারাই বুঝিবেন; 

আর বুঝিবেন,__ভাবগ্রাহী জনার্দন। 

প্রেমময়ী গোপী সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবানের চরণেও 

কণ্টক বেধের আশঙ্কা করিলেন, ইহা! আমাদের নিকটে উপহাস- 

জনক হইলেও প্রেমিকের প্রেমোদ্দীপক, পরমানন্দ-দায়ক ও 

পুলকোশুপাদক । সরলা স্থুপেশলা শত শত ব্রজবাল! সম্ত 

ভোগ স্থখে জলাঞ্লি দিয়া গভীর রাত্রিতে শ্রীষমুননার তাঁরে 

উপবেশন পুর্ববক ভগবদ্দর্শনের আশায় অবিশ্রীস্ত রোদন করিতে 

ছেন,-_কি মনোহর দৃশ্য,-ফি পবিত্র ভাব_কি অলৌকিক 

সশ্মিলন__:দেখিলে, শুনিলে, ভাবিলে পাষাণও গলিয়া যায়। 

আমরা পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন ; তাই এই রূপ গোপীভাবের 

কথ! পড়িয়৷ শুনিয়া, ভাবিয়াও আমাদের হৃদয় গলিয়! যায় 

না,_আমাদের অশ্রুপাত হয় না; আমাদের দেহ লোমাঞ্চিত, 

হইয়া উঠে না। 
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ইহাই গোপী ভাৰ এবং ইহাই ভগবৎপ্রাপ্তির অব্যবহিত 

বাবস্থা । এই স্ৃহ্রূহ অথচ অত্যুপাদ্দেয় উপদেশ প্রদানই 

গোপী-নীতাধ্যায়ের তাৎপর্য্য । (হরিনাম নিতে পাল্যে হয়, 
শুধু কথার কথ নয়) অনেকে কৃষ্ণসহচরী গোপীদিগের নাম 
নিলেই ব্যভিচারিণী গোয়ালিনী-বোধে বিদ্রপ ঝ৷ দ্বণা করিয়া 

কেন। আবার অনেকে গোপীভাব না জানিয়াই গোপার নামে 

ত্য করিয়৷ উঠেন। কিন্তু কৃষ্ণসহচরী গোপী যে কাহাকে বলে, 

হার অনুসন্ধান রাখেন না। যাহারা গোপীর স্বরূপ জানিতে 

টচ্ছ। করেন এবং ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া! পরমানন্ৰ 

মান্থাদনের অভিলাষ রাখেন, তাহারা মহষি বেদব্যাস-বিরচিত 

শুকদেবোক্ত গোঁপী-গীত। অন্তরের সহিত অনুশীলন করিবেন। 

তখন বুঝিবেন, যিনি ভগবানের জন্য সর্ববত্যাগী হইতে পারেন, 

তিনিই গোপী, এবং গোপীগীতায় গোপীদিগের যেরূপ ভাৰ বর্ণিত 

হইয়াছে তাহাই গোপীভাব ॥১৯ 

ইতি শ্রীকৃষ্ণরাসলীল।-তাণ্পর্ধ্যে তৃতীয়াধ্যায়। 

১৬ 



চতুর্থোহুধ্যায়ঃ | 
মি ৩ ০... 

ভ্নবাদরায়ণিরুবাঁচ ॥ 

ইতি গোঁপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপত্ত্যশ্চ চিত্রধা । 

রুরুছুঃ হ্স্বরং রাঁজন্ কৃষ্ণদর্শনলালসাঁঃ ॥১ 

অন্তরম্রঃ - রাজন্ (হে মহারাজ) কৃষ্দর্শনলালসাঃ ( কৃষণদর্শনা- 

ভিলাধিণাঃ ) গোপ্যঃ (ব্রজবালাঃ ) ইতি ( অনেন প্রকারেখ ) প্রগায়ন্ত্ 

( প্রকুষ্টং গায়স্তঃ ) চিত্রধা ( নানাগ্রকারং ) প্রলপন্তযঃ চ প্রলাপবত্বস্তাশ্ 

স্ুস্বরং (উচ্চৈঃ মধুরং চ ) কুরুছুঃ (রুদ্দিতবত্যঃ ॥ ১ 

ছবাত্রিংশে বিরহালাপবিক্রিন্নহদয়ে৷ হরিঃ | 

তত্রাবিভূগ গোপীস্তাঃ সাত্বয়ামাস মানয়ন্॥ 
স্বপ্রেমামুতকল্লোলবিহ্বলীকৃতচেতসঃ | 

সদয়ং নন্দয়ন গোপীরুডুতে। নন্দনন্দনঃ | 

টাক্ষা ।-ইতি গোপ্য ইতি। এবং প্রভৃতি চিত্রধা অনেকথা। 

স্ন্বরম্ উচচৈঃ। কৃষ্ণদর্শনে লালস অতিম্পৃহা যাসাং তাঃ॥ ১ 
পাপা শশীিপীি 

অন্যুবাদ হে মহারাজ | কৃষ্ণদর্শনে উত্কঠিত গোপী- 

গণ এইরূপে গান ও নানাপ্রকার বিলাপ করিতে করিতে সুম্বরে 

রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১ 



শ্রীকষ্খরাসলীল! । ২৪৩. 

তাতুপার্ধ্য। -পূর্ববাধ্যায়ের তাৎপর্য আমরা গোপী- 
বিলাপের সৌন্দর্য ও মাধূর্যের কথা বলিয়াছি। প্রেমতন্বজ্ঞ 
শুকদেবও বলিলেন,-_-গোপীগণ স্ুম্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। 
রোদনের স্বর কাহারও মিষ্ট বোধ হয় না; কিন্তু গোপীদিগের 
রোদন ভক্তযোগী শুকদেবের সুমধুর বলিয়! মনে হইয়াছিল ; 
তাই বলিলেন,_-“সুম্বরং রুরুছুঠ”, অর্থাৎ মধুর স্বরে রোদন 

করিতে লাগিলেন । “স্থন্বর” ভিন্ন আর কি বলিবেন, কোন্ শব্দ 

দ্বারা গোপী-বিলাপের মধুরতা অবিকল প্রকাশ করিবেন ?--সে 
মধুরঙ। প্রকাশ করিবার উপযুক্ত শব্দ নাই । অতএব শুকদেব 
কেবল “ন্ুম্বর” বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন পরক্ত্র প্রাকৃত মানব 

“নুম্বর” ঝলিলে যাহা বুঝে, গোপী-বিলাপের স্বর তদপেক্ষা মধুর,-_- 

তদপেক্ষ। মধুরতর,--তদপেক্ষাও মধুরতম | একব্যক্তি প্রাকৃত 

সংগীতের স্থম্বর শুনিয়া অপরকে তাহ! অবিকল অনুভব করাইতে 

সক্ষম হয়েন না। স্থতরাং অপ্রাকৃত গোপাগীতের মধুরত। প্রকাশ 
করিবার শব্দ নাই। ক্ষণপ্রিয় কাম্য বস্তুর বিরহে যে রোদন; 

তাহাই আ্তিকটু ; স্থৃতরাং অবাঞ্ছনীয় ; কিন্তু নিত্যপ্রিয় প্রেমো- 
চিত পরম বস্তুর অদর্শনে যে রোদন, তাহ স্মধুর ও বাঞ্ছনীস্ব।. 

সে বস্তুর জন্য যিনি কখনও প্রাণ খুলিয়। রোদন করিয়াছেন 
সে রোদন অন্তরের সহিত শুনিয়াছেন, তিনিই তাহার মধুরত। 
বুঝিবেন। শুকদেব বুঝিয়াছিলেন, তাই মধুরতার লৌতভ দেখাইয়। 
বৃথাশ্রপাতক মানবকে গোপীর স্কার রোদন করিতে বলিতেছেন ॥১ 



২৪৪ শ্রীকষ্খরাসলীলা। 

তাসামাব্রভূচ্ছৌরিঃ ম্মদ্মমান-মুখাম্ুজঃ | 
গীতীন্বরধরঃ অ্রথী সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ ॥ ২ 

অন্বন্ঠ।--ন্র়মান-মুখানুজঃ (্ময়মানং মুখানুজং যন্ত সঃ সম্মিত- 

বদনকমলঃ ) গীতাম্বরধরঃ ( পীতাম্বরং ধরতীতি তথা ) শ্রণ্বী (বনমালা) 
সাক্ষানন্মথ-মন্থঃ (স্বয়ং মন্মথস্ত মনঃ মহ্রাতীতি তথা, শ্বয়ং মদনমোহনঃ ) 

শৌরিঃ (শুরপৌত্রঃ কৃষণঃ) তাঁসাং (গোপীনাং সমীপে ) আবিরভূৎ 
(প্রকটে। বভূব ॥ ২ 

টীকা -_সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ জগন্মোহনন্তাপি কাম্য মনস্থ্যদগতঃ কামঃ 

সাক্ষাত্তস্তাপি মোহক ইত্যর্থ: ॥ ২ 

অন্যুবীদ-_বনমালালঙ্কৃত পীতাম্বর শুরকুলোদ্তব শ্রীকৃষ্ণ 

সাক্ষাৎ মদন-মোহন-রূপে সহাম্ত-মুখে গোপীদিগের সম্মুখে 

আবিভূ্ত হইলেন ॥২ 

তাপর্নয।-আবার আমাদের সেই শ্রতি-বাক্য স্মরণ 

হইল, “এই আত্ম। প্রবচন, অর্থাৎ গুরু, মেধ ও অনেক শাস্ত্র 

শ্রবণেও লভ্য হয়েন না; ইনি যাহাকে চাছেন অর্থাৎ যথার্থ 

তক্ত বলিয়া বুঝেন; এই আত্মা তাহারই নিকট নিজ তনু প্রকাশ 

করিয়। থাকেন।” ভগবান্ বাসুদেব শ্রতিমুখে যাহ। বলিয়াছেন, 

তাহাই জীবহিতার্থ অভিনয় করিয়া দেখাইলেন,-_-এঁকান্তিক প্রেম- 

রূপিণী গোপীদিগের সমীপে নিজ সচ্চিদ্বানন্দ তনু প্রকাশ 
করিলেন। গোঁপীগণ স্তব, স্তুতি, অনুনয়, বিনয় পূর্ববক রোদন 

করিতে করিতে তন্ন তন্ন করিয়া শ্রীবৃন্দাবন অন্বেষণ করিয়াও 

এ 
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কৃষ্ণ দর্শন পাইলেন না; এখন ভগবান স্বয়ং উপস্থিত,__যাচকের 

ন্যায় হাজীর । অন্রাস্ত উপনিষদের বর্ণে বর্ণে মিলিত,-_স্ুস্পষ্ট 
লীলার্থ ত্যাগ করিয়! আমরা যদি দস্তভরে কল্লিতার্থ করিতে 

যাই, তবে আমাদের নিতান্ত হুূর্ভাগ্য। 

ভগবান্ দেখাইলেন,__-আমাঁদের হ্যায় অবিশ্বাপী মানবদ্দিগকে 

অভিনয় করিয়৷ দেখাইলেন ; আমাকে,_ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহধারী 

আমাকে শান্জ্রালোচনায় পাইবে না,-_ মেধায় পাইবে না,-গুরূপ- 

দেশে পাইবে না ; ধ্যানে, জ্ঞানে, যোগে, য'গে পাইবে না; অনন্ত 

ব্হ্মাণ্ড অনুসন্ধান করিলেও পাইবে লা; পরন্তু সমস্ত স্থখসস্তোগ 

পরিত্যাগ পূর্বক এক স্থানে উপবেশন করিয়া, গেপীর ন্যায় আমার 

আশাপথ চাহিয়। থাক,__-মামার জন্য প্রাণ খুলিয়! রোদন করিতে 

থাক; আমি স্বয়ং গিয়া দর্শন দিব,_-একান্তিক প্রেমের বলবৎ 

আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়। দর্শন দিব, আমি অকপট প্রেমের অধীন । 

তগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাস-লীলায় কামগন্ধও নাই, ইহা আমরা 
প্রথমাধ্যায়েই আলোচনা করিয়াছি । প্রকৃত রাস-লীলার সময় 

হইয়াছে ; তাই শুকদেব বলিলেন,_-““সাক্ষান্মম্মথ মন্মথঃ, অর্থাৎ 

সাক্ষাত মদন-মোহন রূপে আবিভতি হইলেন। কাম নিজে যে রূপের 
কাছে মুগ্ধ হইয়া যায়, ভগবান্ সেইরূপ রূপে রাস-লীল। করিতে 
আসিলেন। সে রূপ দেখিলে কামের ক্রিয়া একবারেই থাকে 

না; কাম নিজে ত্রিভূবন বিজয়ী হইয়!ও দেই মদনমোহন রূপ- 

: সাগরে ভুবিয়া। যায়, মাথা তুলিতে পারে না ; তুলিতে চায়ও ন|। 

রাপলীলার শেষে*আমর। এই মদনমোহন রূপের যথাসাধ্য 



২৪৬ জীকষ্ণরাসলীলা। 

বিস্তারিত আলোচনা করিব ; এখন সঙেক্ষপে বলিয়া রাখি, 

ত্রিগুণ-সন্বন্ধশূন্ত অভূতাবৃত পরমানন্দে যদি কোনে! রূপ হয়, 
তাহাই মদনমোহন রূপ। মদ্রন মাঁয়িক রাজ্যের লোক; সে 
মায়িক ভূতাবৃত পরমানন্দের আভাদই আস্বাদন করিয়া থাকে, 
স্থতরাং তৃপ্ত হইতে পারে না) যেদিন, যেস্থানে নিখিলানন্দের 

মূল-ম্বরূপ অনাবৃত পরমানন্দের সাক্ষাৎকার পাইবে, সেই দিন, 

সেই স্থানেই পরিতৃপ্ত বা মুগ্ধ হইয়া যাইবে । আজ গোপীদিগের 
নিকটে নিখিলানন্দের মুলস্বরূপ সেই পরমানন্দ মুর্তিমান্; অতএব 
তিনি মন্মথমন্মথ অর্থাৎ মদনমোহন । আনন্দময় এ অলোক 
রূপরাশি মদনমোহন রূপ ধ্যান করিতে গেলেই, মস্তকে পিচ্ছ, 

কর্ণে মকর কুগুল, নাসায় অগুরুতিলক, অধরে মোহন মুরলী, 

হস্তে মণিময় কেযুর ও বলয়, কটিতে পিনদ্ধ পীতধটা ও চরণে 
রণরণায়মান নৃপুর-বিশিষ্ট নটবরোচিত ত্রিভঙ্গ নব-নীরদ-শ্যাম 

গোপ, কিশোর-ভাবুক সন্তক্তের হৃদয়ে আপন! আপনিই অনুভূত 

হইয়া! থাকেন। পৃথিবীতে যাহা কিছু স্থন্দর, যাহ! কিছু স্থগন্ধি, 
যাহ! কিছু সুশীতল, যাহ! কিছু স্ুম্বর এবং যাহা! কিছু স্থরস। 

তাহারই মূল তত্ব মিলিত হইয়। মদনমে]হন রূপ । পিচ্ছচুড়ায়, 
পীতান্বরে, বনমালায় ও নূপুরাদি অলঙ্কারে সৌন্দর্য্য, অগুরুচন্দনে 
স্থগন্ধ, মোহন মুরলীতে স্থম্বর, নব-জলদ-শ্যামে স্থুশৈত্য এবং 
চিদানন্দময় ব্রিভজ-বিগ্রহে পরমানন্দরূপ স্থুরস; ইহাই মদনমোহন 

রূপ, ইহাতেই মদন মুগ্ধ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্জ এইরূপ মদন- 

মোহন রূপে গোগীসন্গিধানে আবিভূর্তি হইলেন ॥ ২ 



শীকফ্রাসলীল! ॥ ২৪৭ 

তং বিলোক্যাগতং প্রেষ্ঠং গ্রীত্যুৎফুললদুশোহবলাঃ। 
উত্তস্থৃযু গপৎ সর্বাস্তম্বঃ প্রাণমিবাগতম্ ॥৩ 

অসন্বশ্্রঃ | সর্ধাঃ অবলাঃ (ব্রজবালাঃ ) তন্বঃ ( করচরণাদয়ঃ ) 

আগতং ( মৃতদেহে সহস! প্রত্যায়াতং ) প্রাথমিব তং প্রেক্ঠম্ (প্রিয়তম 
মদনমোহনম্) আগতম্ ( আবিতূতিম্) অবলোক্য (দৃষ। ) গ্রীত্যুৎফুল্ন- 
দৃশ; (গ্রীত্যা উৎফুল্লাঃ দৃশঃ যাসাং তাঃ আনন্দবিকশিতনেত্রাঃ ) সত্যঃ ) 
নগপৎ (সমং ) উত্তস্থ,£ ( উতিতবত্যঃ ) ॥ ৩ 

শপ 

টীক্ষা ।--তম্বঃ করচরণাদয়ঃ ॥ ৩ 

_ অন্যব্বাদ ।-- অবলা ব্রজবালাগণ মৃতদেহে সহদ! প্রত্যা- 
গত প্রাণের ন্যায় প্রিয়তমকে সমাগত দেখিয়| গ্রীতি-প্রফুল্পনেত্রে 

মকলেই যুগপৎ উিত হইলেন ॥ ৩ 
শি শশা শাশিস্পিপ্পেপাপিপিপাশস দা পীশিসীসী াতাশিপী শসা শশী ৯ িীশিশিশীশি 

তাৎপব্ধ্য _কৃষ্ণদর্শনে গোপীর্দের শবস্থ প্রকাশ করাই 

এই শ্লোকের তাৎপর্য । শ্রুতি বলিয়াছেন_-“তিনি প্রাণের 

প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ ও মনের মন।” কৃষ্ণপ্রাণ 

গোপীগণ সেই প্রাণের প্রাণ হারাইয় মৃত প্রায় হইয়াছিলেন ; 

এখন প্রাণ-প্রিয়তমকে সহদ! উপস্থিত দেখিয়া, পুনর্জীবনলাভে 
সানন্দে যুগপৎ উথিত* হইলেন। এ শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রান়্ 

অবলম্বন করিয়াই ভক্তযোগী শুকদেব মৃতদেহের সহিত গোপী- 
দিগের এবং পুনরাগত প্রাণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপম। দিলেন। 

. ভগবশুপ্রাণ প্রেমিক ভক্ত ! গোপীর অবস্থ! বুঝিয়া লও । আমরা 
তক্তিহীন, গোপীদের, অবস্থ! বুঝাইতে পারিলাম না৷ ॥৩ 



২৪৮ শ্রীকষ্ণরাসলীলা। 

কাচিৎ করান্বুজং শৌরেজগৃহ্হ্ঞ্জলিনা মু |. 
কাচিদ্দধার তদ্বাহুমংশে চন্দনরূষিতম্ | 

কাচিদঞ্জলিনাগৃহ্নাৎ তন্বী তান্থুলচর্বিবিতমৃ। 
এক! তদজ্যি কমলং সন্তপ্ড। স্তনয়োর্ন্যধাঁৎ ॥ ৪ 

অসন্ন্্র্চ ।_কাচিৎ (গোপী) খুদ্া (পরমানন্দেন ) অঞ্জজিন 

(করপুটেন ) শৌরেঃ (শ্রীকুষ্ণস্ত ) করামুজং ( করকমলং ) জগৃহে ( গৃহীত- 

বতী); কাচিৎ (অন্যা) চন্দনরূধিত্তং ( চন্দনেন রূষিতং চন্দনচচ্চিতং ) তদ. 
বাহুম্ (ভন্ত শ্রীরুষ্তম্ত বাহুম্) অংশে ( নিজস্কন্ধে ) দধার (স্থাপিতবতী ); 

কাচিৎ ( অপর! ) তন্বী (স্থন্দরী) অঞ্জলিনা ( করপুটেন ) তাম্বুলচর্তিতম্ 

( চর্বিততামুলম্ ) অগৃহাৎ (জগ্রাহ )) সন্তপ্তা এক! ( গোপী ) তদজ্বি. 

কমলং) তস্ত চরণপন্সং ) স্তনয়োঃ স্তধাৎ ( দধার )॥ ৪ 

টীক্চা ।-_অগ্রলিন! সংহতহস্তদ্বয়েন ॥ ৪ 

অসন্যুশ্বাদ ।--কোনে। গোপী পরমানন্দে যুক্তকরে 
শ্রীকৃষ্ণের করকমল ধারণ করিলেন; কেহ তাহার চন্দনচর্ছচিত 

বানু লইয়া নিজস্কন্ধে রাখিলেন ; কোনো সুন্দরী গোপী অগ্লি- 
দ্বারা তগবানের চর্বিবিত তান্বুল-গ্রহণ করিলেন ; অপর এক সন্তপ্ত 

গোপী নিজন্তনের উপর শ্রীকৃষ্ণের পদকমল রক্ষা করিলেন ॥৪ 

তাত্পর্ধ্য ।_শুকদেব পূর্ববাশ্লোকে বলিয়াছেন, গোপীগণ 
কৃষ্ণদর্শনে পরমানন্দে যুগপৎ উ্িত হইলেন, এখন পঞ্চ শ্লোকে 

গোপাদের পরমানন্দের পরিচায়ক আচরণের কথা বলিতেছেন। 



শ্রীকৃষ্খরাসলীলা । ২৪৯ 

শ্রীবন্দাবনে ভগবু-প্রিয়তমা শতশত গোপী ছিলেন, সকলের 
কথ! পৃথক্ পৃথক্ বল! সম্ভব নয়, তাই সংক্ষেপে সপ্তগোপীর 

পরিচয় দিতেছেন। 

প্রেমরূপিণী গোপীর্দিগের মধ্যেও প্রেমের তারতম্য ছিল। 

প্রেম ছুই প্রকার, তদীয়তাময় ও মদীয়তাময়। “আমি ভগবানের” 

এইরূপ ধারণার নাম তদীয়তাময় প্রেম, আর “ভগবান্ আমার? 
এইরূপ ভাবই মদীয়তাময় প্রেম । ইহার মধ্যেও আবার অনেক 

অবান্তর ভেদ আছে। “আমি ভগবানের নহি, ভগবাঁন্ আমার”, 

ইহা সামান্য জোরের কথা নহে; সুতরাং মদীয়তাময় প্রেমই 

যে, শ্রেষ্ঠ এ কথা বলাই বাল্য । প্রথমে যিনি অঞ্জলি দ্বারা 
ভগবানের করগ্রহণ করিলেন, ইহার প্রেম তদীয়তাময়, অর্থাৎ 

ইনি জানিতেন ; আমি কৃষ্ণের । ইহা তাহার আচরণেই প্রকাশ 

পাইয়াছে। যখন তিনি নিজেই কৃষ্ণের কাছে যাইতেছেন এবং 

অগ্তলি বন্ধন করিতেছেন), তখনই বুঝা যাইতেছে যে, তিনি 
আপনাকে কৃষ্ণের অধীন বলিয়! স্বীকার করেন। যাহার অধীনতা 

স্বীকার করিতে হয়, তাহার কাছে বিনয় ও নম্রতা স্বতাবতই 

আসিয়! পড়ে; ইনি বিনয় ও নআ্রতার ভাব দেখাইয়া আপন 

তদীয়তাময় প্রেমের পরিচয় দিলেন । ফাহাদের তদীয়তাময় প্রেম, 
তাহাদের মধ্যে ইনিই শ্রেষ্ঠা। শ্রীচৈতন্-সহচর প্রেমরসক্ঞ 
গোস্বামী প্রভূপাদ্দগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইনিই চন্দ্রাবলী। 
অপর! গোপী ভগবানের হস্ত লইয়! আপন ক্ষন্ধে স্থাপন করি- 

লেন। এই গোপীঢে তদীয়তাময় ও মদীয়তাময় ছুই ভাবের 



২৫৩ ্ীকৃষ্টরাসলীলা । 

প্রেমই দেখা যায়। অনাহুত হইয়! অধাচিত ভাবে কৃষ্ণনমীপে 

যাওয়ায় তদীয়তাময় প্রেম প্রকাশিত হুইল এবং ভগবানের হস্ত 

লইয়া আপন স্ন্ধে রক্ষা করায় স্বাধীনতাসূচক মদীয়তাময় 
প্রেমেরও পরিচয় পাওয়া! গেল। উভয়ের সমান ভাব না হইলে 

সখ্য হয় না; চন্দ্রাবলীর সহিত ইহার সম্পূর্ণ সমান ভাব ন 

হওয়ায় ইনি চন্দ্রাবলীর সখী হইতে পারিলেন না; আবার ধাঁহাদের 

মদ্ীয়তাময় প্রেম, তীাহাদেরও সখী হইবার উপযুক্ত নহেন; 
অতএব তটস্থা, অর্থাৎ তদীয়তাময় ও মদীয়তাময় ভাবের মধ্য 

বর্তিনী। বৈষ্ণব প্রভৃপাদদিগের সিদ্ধান্তানুসারে, ইনি শ্যামলা । 
ইনি তটস্থ৷ হইলেও মদীয়তাময় ভাব অধিক থাকায় শ্রীরাধারই 

সখী বলিয়! পরিচিত । 

যিনি ভগবানের চর্বিবিত তান্বুল অগ্রলি দ্বারা গ্রহণ করিলেন 
এবং ধিনি আপন হৃদয়ে ভগবানের পাদপন্স রক্ষা করিলেন; 
স্বয়ং কৃষ্ণসমীপে যাওয়ায় এবং অধীনের ন্যায় দৈন্য প্রকাশ 
করায়, ইহাদের উভয়েরই সম্পূর্ণ তদীয়তাময় ভাব প্রকাশিং 

হইল। সম্পুর্ণ সমান ভাব হওয়ায় ইহারা উভয়েই চন্দ্রাবলী। 

সখী) ইহাদের একের নাম শৈব্য। অপরের নাম পল্মা। ॥ ৪ 



শ্রীকষ্চরাসলীল! । ২৫১ 

এক! ভ্রকুটিমাবধ্য প্রেমসংরস্তবিহ্বলা । 
গ্রতীবৈক্ষৎ কটাক্ষে পৈর্নির্দউদশনচ্ছদা ॥ ৫ 

চিরিক রি রিনার রা 
অনন্বশ্্রঃ 1-একা (অপরা ) ভ্রকুটিং (ভ্রভঙ্গীম্) আবধ্য (কৃত্বা) 

(প্রমসংরভ্তবিহবল। ( প্রণয়কোপবিবশ। ) নির্দ্টদশনচ্ছদ! ( নির্দটঃ দশনচ্ছদঃ 

বয় তথা ভূত নির্দষ্টাধর! স্তী ) কটাক্ষেপৈঃ ( তীব্রকটাক্ষপাতৈঃ ) দভ্বতীব 

(শ্রীকৃষ্ণ তাড়য়স্তীব ) এক্ষৎ (ক্ষত )0৫ 

টীকা ।_ভ্রকুটমাবধ্য ত্রবং কুটলীকত্য প্রেমসংরস্তেণ প্রণয়কোপা- 

বেশেন বিহবল। বিবশ! নির্দিষ্টাধরৌষ্ঠা কটাঃ কটাঙ্ষান্তৈর্যে আক্ষেপাঃ পরি- 

তবাস্তস্তাড়য়স্তীবৈক্ষত ॥৫ 

অন্যুবাদ ।_অপরা এক গোপী প্রণয়কোপে অধীরা 

হইয়। দন্ত দ্বারা অধর দংশনপুর্ববক ভ্রতঙ্গী-সহকারে এরূপ 

কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন, যেন তিনি ভগবানকে তাড়না 

করিতেছেন ॥ ৫ || 

তাৎপর্য ।- ইনিই সর্ববগোপী-শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিক।। ইহার 
পূর্ণ মদীয়তাময ভাব, ইন্ীকেই মহাভাব বলে। ইহার বিশ্বাস, 

কৃ আমার, আমি কৃষ্ণের নহি; অতএব আমি কৃষ্ণের নিকটে 

যাইব না, কৃষ্ণ আমার নিকটে আস্ন। তাই চন্দ্রাবলীকে কৃ্ণ- 
সমীপে দেখিয়! ইনি অভিমান-ভরে তীব্র কটাক্ষপাত করিতে লাগি- 

লেন। জ্ঞানমার্গ ও যোগমার্গের :পক্ষপাতিগণ যাঁহাই বলুন» 
আমরা বলিব, পূর্ণ রশ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীরাধিকার সম্পূর্ণ অধীন। , 

তি িশশীশশি পি স্পা িশিসস আপাসপপপাপান্পাশিলাীশিস্পিসশি পিসি শী তিতা শি শসা 



২৫২ শ্ীকৃ্ধরাসলীল!। 

যেখানে গাঢ়তম প্রেম সেইখানেই তগবান্) প্রেমের অধীন 

ভগবান,__-ভগবানের অধীন প্রেম নহে; তাই প্রেমময়ী রাধার 

অধীন ভগবান; ভগবানের অধীন রাধা নহেন। যিনি 

শ্রীরাধার ন্যায় মহাভাবরূপ প্রগাঢ় প্রেমে হৃদয় গঠিত করিতে 

পারিবেন, তিনি তগবানের কৃপ। ভিক্ষা! করিবেন না; তিনি গৃহে 

বসিয়া আহ্বান করিলেই ভগবানকে উপস্থিত হইতে হইবে। 

তিনি ভগবানের উপর অভিমান করিতে পারিবেন,--জোর 

করিতে পারিবেন; -কৃপা। চাহিবেন না। জগতে আমার কিছুই 

নাই এবং কেহই নাই; যদি “আমার” বলিবার কিছু থাকে এবং 

কেহ থাকে, তবে একমাত্র ভগবান্ই আমার ; এইরূপ ধারণার 

নাম ভগবৎপ্রেম, এ কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। মানবের 

মধ্যেও যদি কেহ কাহাকেও অনুরাগভরে একানস্তঃকরণে আমার" 

বলে, তবে সে তাহারই হইয়া! থাকে । একান্তিক অনুরাগের 

শক্তিই এইরূপ। ভগবান্কেও যদি কেহ প্রেমভরে অকপটে 

আন্তরের সহিত “আমার” বলিতে পারে, তবে তিনি তাহারই 

হইবেন, তাহার ইচ্ছায় চলিবেন, আপনিই তাহার কাছে 

যাইবেন,_+তাঁহার অধীন হইবেন । , প্রেমের মুক্তি শ্রীরাধা; 

ভগবান্ তাহ!র হইবেন, স্বয়ং তাহার কাছে যাইবেন, ইহ1 আবার 

বিচিত্র কি? শ্্রীরাধাই হাই দ্েখাইবার জন্য স্বয়ং কৃষ্ণ-দমীপে 

গেলেন না। প্রেমিক ভক্তের ভগবদ্ব-বিজয়ী মহিমা! প্রদর্শনই 

এই শ্লোকের তাৎপর্য ॥ ৫ 



গ্রীকষ্ণরাসলীল! ] ২৫৩ 

অপরানিমিষদ্ গৃভ্যাং জুযাঁণ। তন্মুখান্থুজমূ। 
আপীতমপি নাতৃপ্যৎ সন্তস্তচ্চরণং যথা ॥৬ 

অসন্বন্্র্।-_অপরা ( অন্তা গোপী ) অনিমিষন্দুগৃভ্যাং ( অনিমীল- 

য়নাভ্যাং ) তন্ুখান্বজম্ ( তশ্য শ্রীকষ্ণন্ত মুখপন্মম্) আগীতমপি (সম্যক 
গাস্বাদিতমপি ) সম্তঃ (সাধবঃ) যথা তচ্চরণং [ তথা ] জুষাণা (পুনঃ 

ুনঃ আস্মাদয়স্তা ) ন অতৃপ্যৎ (তৃপ্তি নাপ )1৬ 

টাকা ।-_অনিমিষন্দুগভ্যাম্ অনিমীলম্তীভ াং দগভ্যাম্ আপীতমপি 
মাক্ দৃষ্টমপি পুনঃ পুনঃ জুষাণা নাতৃপ্যৎ ॥৬ 

অন্যুবীদ ।-অপর এক গোপী অনিমেষ নয়নে শ্রীকৃষ্ণের 
দন-কমল দর্শন করিয়াও পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতে লাগিলেন, 

চথাপি তৃণ্ডিলাভ করিতে পারিলেন না; যেমন সাধুগণ কৃষ্ণচরণ 
র্শন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না ॥ ৬ 

তাহুপর্ধ্য ।- ইনি ভগবানের নিকটে গেলেন না, দৈম্যও 

দখাইলেন না, অথচ ছুই দিকই বজ্জায় রাখিলেন। কৃষ্ণসমীপে 

গিয়া অভিমানভরে মদীয়তাময় প্রেম প্রদর্শন করিলেন এবং 

তৃপ্ত-নয়নে কৃষ্ণমুখ নিরীক্ষণ করিয়! কৃষ্ণানুরাগের পরাকান্ঠা 
দখাইলেন। অতএব ইনি শ্রীরাধার সমভাবাপনা, স্থতরাং 

ঠাহার প্রধানা সখী বা সহচরী; ইহারই নাম ভক্ত-পরিচিত 

[লিতা। সাধক তক্তগণ দৃষ্টান্তভাগ লক্ষ্য করিবেন,--“সম্তস্ত- 
টরণং যথা” কৃষ্ণ-চরপ্রদর্শী সাধুগণের ন্যায় তিনি তৃপ্তিলাভ 



২৫৪ শ্লীকফ্রাসলীল।। 

করিতে পারিলেন না.। ইহাতেই বুঝা যায়, শান্ত ও দাস্যভাবে 

ভগবানের চরণে অধিকার কিন্তু সখ্য বাল্য ও মাধুধ্যভাবে 

ীমুখে। ললিতা মাধুরয্যভাবের মুত্তি, তাই ভগবানের মুখপন্সেই 

তাহার নয়ন নিমগ্ন রহিল,_-আর উঠিতে পারিল না। সে মুখ যে 

দেখিবে, তাহারই নয়ন তাহাতেই ডুবিয়া থাকিবে । 

আমরা ভক্তিশান্ত্রে ললিতার চিত্র দেখিয়! বুঝিতে পারি, 

ইনি বড়ই প্রখর ছিলেন। প্রথর! হইলেও কর্কশ-এখরা ছিলেন 

না._ললিত-প্রখর! ছিলেন। ইনি ভগবান্কে বিন্দুমাত্রও ভয় 

করিতেন না। ভগবানের উপর ইহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। স্বয়ং 

ভগবান্ ইহাকে ভয় করিতেন, এবং ইহার অশ্ম-মধুর ব্যঙ্গোক্তিতে 

অস্থির হইতেন। রাধাকৃষ্ণ সম্মিলনের প্রধান সহকারিণীই ললিত। 

ললিত ভগবংপ্ররেমে শ্রীরাধার অব্যবহিত নিমবর্তিনা, প্রায় মান 

বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই শ্রীরাধার যেমন ভগবানের 

প্রতি প্রগাঢ় মদীয়তা-ভাব, ললিতারও প্রায় সেইরূপ। সেই জন্ম 

ললিতাও শ্রীরাধার ন্যায় ম্বয়ং ভগবানের নিকট না! গিয়া কেবল 

নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এ নিরীক্ষণের ভিতর আনন্দই 

অসীম । মদ্রনমোহনরূপ দেখিয়। তাহার নয়ন মুত্রিত করিতে 

ইচ্ছা হয় না। তিনি অনিমেষ নয়নে আনন্দময়ের মুখকমল দর্শন 

করিতে লাগিলেন। অন্তরের অভিলাষ, ভগবান্ আমার কাছে 

আনুন; আমি একবার ভগবানের উপর ভক্তের স্বাধীনতা এবং 

তক্তের নিকট ভগবানের অধীনত! জগতকে দেখাই ॥ '৬ 



প্রীকুষ্রাসলীলা। ২৫৫ 

তং কাচিম্নেত্ররন্ধে, ৭ হৃদিকৃত্য নিষীল্যচ। 
পুলকাঙ্ঘযপগুহ্যাস্তে যোগাবানন্দসংপ্লুতা ॥৭ 

অনন্বস্রঠ ।--কাচিৎ (গোপী) নেত্ররন্ফে ৭ ( নয়নচ্ছিদ্র্বার) তং 

(শ্রীক্ণং) হদিকত্য (হদয়ং নীত্বা) নিমীল্য চ (নেত্ররন্ধ।ং পিধায় চ) 
পুলকাঙ্গী € লোমাঞ্চিতগাত্র। সতী ) যোগীব ( সমাধিস্থ ইব ) আনন্দসংপ্ল তা 

( পরমনির্বতিনিমঞগ্ন। ) আস্তে ( অবতিষ্ঠতে )।1৭ 

টাক্ষা ।-হ্বদিকৃত্য হৃদয়ং নীত্বেত্যর্থ: ॥৭ 

অন্যুবীদ্ ।-কোনো গোপী নেত্ররন্ধ, দ্বারা ভগবান্কে 
হদয়ে লইয়! নয়ন নিমীলন পূর্বক যোগীর ম্ায় পরমানন্দে 
পুলকিতা হইয়া রহিলেন ॥। ৭ ॥ 

শাওপধ্ধ্য ।-ইহার আচরণ ললিতারই ন্যায়; অতএব 

ইহার ভাবও মদ্রীয়তাময় ; এই নিমিত্ত ইনিও শ্রীরাধার স্ুপ্রসিদ্ধ 

সখী; ইই/র নাম বিশাখা । বৈষ্ণব-সন্প্রদায়ের ভক্ত টাকাকারগণ 

পৌরাণিক মতামুসারে বলেন,___্রীবৃন্দাবনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের 
অনুরাগভাজন তিনশত কোটা গোপী ছিলেন। ইহা! আপাততঃ 
অতীব অসম্ভব বলিয়! মনে হয়; কিন্ত মূল শ্রীকৃষ্ণতন্ব ও গোপী- 

তত্ব চিন্তা করিলে, অসন্তাবনার অবকাশ থাকে না; বরং ইহ! 

অপেক্ষ/! অধিক বলিলে বা অসংখ্য বলিলেও সম্ভবপর হয়। 

আমরা যথাবসরে এ বিষয়ের যথাসাধ্য, আলোচন|। করিব। 
পুর্ব্ষে বল! হইয়াচ্ছ, গোপীদিগের অনেক যুধ বা সম্প্রদায় ব! 



২৪৬ প্রীরুষ্ণরাসলীল। ৷ 

দল ছিল। এক এক যুথের প্রত্যেক যুখেশ্বরী ছিলেন এবং এক 

এক যুখেশ্বরীর অ্ট অস্ট সখী ছিলেন। সমস্ত যুথেশ্বরীর ও 

সমন্ত সখীর পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়; এই নিমিত্ত এখানে কেবল 

প্রধানা ছুই যুখেশ্বরী ও পীঁচ সখীর কথা বলা হইয়াছে। প্রকৃত 

-কৃষ্ণোপাসন! আমাদের হ্যায় মন্দাধিকারীর উপযুক্ত নয়। প্রকৃত 

বৈরাগ্য জন্মিলে এবং পরমানন্দলাতের পিপাঁস! বলবতী হুইলে; 

সদ্গুরুর উপদেশে আপন অধিকা রানুসারে এ সকল সখীদিগের 

একতমের অনুবস্তী হইতে হয়ু। সখীর অন্ুবর্তী হওয়। আর 

ভাবের অনুবর্থী হওয়। একই কথা; কারণ সখীদিগের ভাঁবময়ী 

মুর্তি। কৃষ্ণপ্রয়া গোপী আমাদের বাড়ীর স্ত্রীলোকদের ন্যায় 

মেয়েমানুষ নহেন এবং ভগবান্ শ্রীকৃ্ণও আমাদের স্তায় মদ 

মানুষ নহেন। অতএব মেয়ে সাঁজিয়! মহাভাব-রূপিণী শ্রীরাধার 

সবী হইতে যাওয়। বিড়ম্বনা! মাত্র, বরং তাহাতে হিতে বিপরীত 

হইয়। দীড়ায়। আপনার হৃদয় গোপীভাবে ভাবিত করিতে 

হইবে; এই জন্যই গোপীভাবে কৃষ্ণঠোপাসনার ব্যবস্থা । থে সখীর 

ভাবে উপাসন করিবে সেই সখী অপর উচ্চতর সখীর নিকট 

পৌছাইয়! দিবে। ইহার পর আরও উচ্চতর বা সুক্মমতর ভা 

আছে, তাহাকে মঞ্জরী বলে। সখীগণ সাধককে মঞ্জরীর নিকটে 

লইয়! যাইবে, এবং মঞ্জরীগণ মহাভাবরূপ শ্ীরাধার নিকট লইয়া 

যাইবে; তখনই পরিপূর্ণ আনন্দ-বিগ্রহ্থের সহিত আলিজন হইবে। 

€প্রমের যুস্তি সখী এবং তাঁবের মুর্তি মঞ্জরী। প্রেমের বিশদ 

অর্থ ভালবাসা, সেই ভালবাসার অভি প্রায়“বি শেষের নাম ভাব। 



শ্রীকফ্করামলীল! | ২৫৭ 

যেমন এক ব্যক্তিকে তাহার মা ভাল বাসে, পত্রী ভালবাসে এবং 

ভগিনী ভালবাসে ; এ তিন জনের ভালবাসা একই প্রকার ; কিন্তু 
ভাব ভিন্ন ভিন্ন। ভগবানের প্রতি ভক্তের প্রেম ও ভাবের 

বিভিন্নতাও সেইন্নূপ। ইহাই প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত ভক্তি 

শাস্ত্রে ধী ও মগ্তীরীর বিভাগ । ধাহার ছান্দোগ্য উপনিষদের 

পঞ্চম প্রপাঠক এবং ভগবছুপনিষদের অফটমাধ্যায়স্থ চতুর্ব্বিংশ 
ও পঞ্চধংশ শ্লোক পাঠ করিয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন, তীহারা 
কৃষ্ণলাভের সোপান-স্বরূপ সখী হইতে, সখ্যন্তর বা ভাব হইতে 

ভাবান্তর- প্রাপ্তি অনায়াদেই বুঝিতে পারিবেন। উপনিষদ্দে এবং 
ভগবদগীতায় যে, অর্ঠিরাদি আতিবাহিকী দেবতার কথা আছে, 
তক্তিশাস্ত্রে সখী ও মঞ্জরীর কথ! ঠিক সেইরূপ । সেখানে যেমন 
এক এক দেবতার সাহায্যে দেবতান্তরে যাওয়া, এখানে সেইরূপ 
এক এক ভাবের সাহায্যে ভাবান্তরে যাওয়া । তথাপি গোপী- 

দিগের যে, রূপ, নাই এমন নহে; ধাহার! ভাবের রূপ ভাবনা, 

করিতে পারেন, গাহারাই গোপীর রূপ ধারণা করিতে সমর্থ । 

বরং নিরাকার ব্রন্মের ধারণা কথক সাঁধা কিন্তু আনন্দের ও) 

ভাবের রূপ ধারণ! কর| বড়ই ছুঃসাধ্য ॥ (সে বড় শক্ত ঠাই, ; 

গুরুশিষ্যে দেখ! নাই ) 9 ৭ | 

১পঁ 



২৫৮ শ্রীকৃষ্রাসলীর। ॥ 

সর্ববাস্তাঃ কেশবালোকপরমোৎসবনির্বতাঃ | 

জন্র্বিরহজং তাং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য ঘথ। জনাঃ ॥৮ 

তনহ্থশ্ঃ।- ফেশবালোকপরমোৎসবনিবৃ্তাঃ ( (কৈশবন্ত আলোকঃ 

তেন যঃ পরমোৎসবঃ তেন নিরৃতাঃ কুষ্ণদর্শনানন্দতৃপ্তাঃ ) সর্বাঃ তা: 

€ গোপ্যঃ ) জনাঃ ( জীবাঃ) প্রাজ্ঞং (নুযুগ্ডিসাক্ষিণং) প্রাপ্য যথ। [ তথ! ] 

বিরহজং ( কৃষ্ণাদর্শনসভ্তবং ) তাপং (মনোব্যথাং) জহুঃ ( ততাজুঃ )॥৮ 

টীকা ।_ প্রাশ্ঞম্ ঈশ্বরং প্রাপ্য থা মুমুক্ষবো জনাঃ | যথা প্রাং 
প্রাপ্য যথা! সংসারিণঃ। যদ্ধা» প্রাজ্ঞং সৌষুপ্তং প্রাপ্য যথ৷ বিশ্বতৈজনাবন্থা 

. জীবাঃ ॥৮ 

অন্যুন্বাদ্ ।__জীবগণ সুযুক্তি অবস্থায় প্রাঙ্জ নামক চৈতন্য 

প্রাপ্ত হইয়া যেমন সন্তাপশৃণ্ত হয়, গোপীগণ “কৃষ্ণদর্শন-জনিত 
পরমানন্দে পরিতৃপ্ত হইয়া সেইরূপ বিরহ-সম্তাপ পরিত্যাগ 

করিলেন ॥৮ 

তাওপশ্্য প্রাকৃত জীবের অবস্থা তিন প্রকার জাগ্রৎ)' 

স্বপ্ন ও স্থৃযুণ্তি। এ দ্রিচন অবস্থাতে দেহান্তর্গত চৈতন্য সমভাবেই 

থাকে । যখন জীব জাগিয়া থাকে, যখন স্বপ্ন দেখে এবং যখন 

গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়, তখন জীবগত বুদ্ধিরই অবস্থান্তর হয় 

এবং বুদ্ধির অধীন দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের অবস্থান্তর হইয়া থাকে; 

কিন্তু জীব দেহাভিমানী; এই নিমিত্ত উহ! জীবেরই অবস্থাস্তর 

বলিয়! প্রতীয়মান হয়া যেমন নাট্যশালায় অভিনয়ের সময়ে, কেহ 

নাচিতেছে, কেহ গাইতেছে, 'কেহ &হাসিতেছে, কেহ ক।দিতেছে 

' কেহ বা খুমাইতেছে, কিন্তু নাট্যশালাস্থ প্রন্দীপ বিভিন্নাবন্থাপিন্ন 



শ্রকষ্ণরীসলীল! । ২৫৯ 

অভিনেতার্দিগকে প্রকাশ করিয়। নিজে সমভাবেই প্রকাশিত 

থাকে, সেইরূপ দেহাস্তরগত চৈতন্য অহঙ্কার-ঞংবলিত দেহেন্দিয়ের 
ভিন্ন ভিন্ন অবস্থ! প্রকাশ .করিয়া স্ব্ং সমভাবেই প্রকাশিত 

থাকে । সাধক-ন্ুহৃত শান্ত্রকারগণ উপানক্দিগের স্থবিধার নিমিত্ত 

এ ভিন অবস্থার অন্তর্গত একই প্রকার চৈতন্যের তিন প্রকার 
নাম করণ করিয়াছেন ৷: জাগ্রদবস্থার সাক্ষিম্বরূপ টৈতন্যের নাম 
বিশ্ব, স্বপ্লাবস্থার সাক্ষিম্বূপ চৈতন্যের নাম তৈজস এবং স্বুষুগ্চি 

অবস্থার সাক্ষিন্বর্ূপ চৈতন্যের নাম প্রাজ্ঞ ধাহার! শান্তিলাতের 
জন্য সাধন। করিবেন, তাহাদের এ বিষয় অবগত থাক৷ নিতান্ত 

আবশ্বাক। যেমন দেহের অন্তর্গত শিরামাত্রেরই সাধারণ নাম 
শিরা, কিন্তু চিকিৎুসা-শিক্ষা করিতে হইলে প্রত্যেক শিরার 

বিশেষ বিশেষ নাম জানিতেই হইবে, সেইরূপ সকল অবস্থার 

চৈতন্যের সাধারণ নাম চৈতন্য হইলেও নসাধকদদিগকে বিশেষ 

বিশেষ অবস্থাতে চৈতন্যের বিশেষ বিশেষ নাম জানিতেই হইবে । 
জাগ্রদবন্থায় জীব, স্কুল দেহ. ও হস্তপদাদি স্থুল কর্দন্দিয় দ্বার! 

কর্দ্ম করে এবং কর্ণ-নেত্রাদি স্থূল জ্ঞানেক্দিয়দ্বার। শব্দরূপাঁদি স্থূল 

বিষয় ভোগ করিয়া তাঁৎকালিক আনন্দলা করে, আবার অভি- 

লধিত বিষয়াভাবে দুঃখিত হয়। বিশ্বনামক চৈতন্য জাগ্রদবস্থার 

সাক্ষী । স্বপ্নাবস্থায় স্ুল দেহ ও স্থূল ইন্দ্রিয় নিশ্চেট থাকে, তখন 

জীব সৃষ্মমদেহে সুক্ষ ইন্ডিয়ার! সংস্কার-কল্লিত কাঁধ্য করে এবং 

ংস্কার-কল্পিত বিষয় ভোগ করিয়া ক্ষণিক আনন্দ অনুভব করিয়! 

থাকে, তদ্ভাবে দুঃখিতও হয়। এ অবস্থায় তৈজস-নামক 



২৬০ শ্ীকৃষ্াসনীলা | 

চৈতন্য সমভাবেই সাক্ষিম্বরূপে প্রকাশমান থাকে। স্যুপ্তি- 

অবস্থায় স্থুল সুন্ষম উদ্টয়বিধ ইন্দ্রিয় বিলীন হইয়া বায়; এমন 

কি, মন-বুদ্ধিরও বৃত্তি বিলুপ্ত হইয়া! থাকে । মধ্যে বিক্ষেপ- 

স্বভাব মন, বুক্ধি ও ইন্দ্রিয়ের ব্যবধান না থাকায়। জীব তখন 

ুষুপ্তিসাক্ষী প্রাঞজ্জের সহিত মিলিত হইয়া, অবাধ শান্তিম্থখ অনু- 

ভব করে । স্ুযুপ্তিঅবস্থায় কোনও দুঃখের অনুভূতি থাকে না) 

ইহা সর্ববজন-বিদিত, আর নির্্ঘল শান্তিন্থখের আস্বাদন থাকে, 

ই! শান্তর-সম্মত এবং স্থধীগণের অনুমিত। যন্ধি দেহান্তর্যামী 

প্রীজ্জনামক চৈতন্য প্রাপ্ত হইলে জীবের পরম শান্তিলাভ হয়, 

তবে যিনি প্রাজ্ঞচৈতগ্তের মুলম্বরূপ, তাহাকে প্রাপ্ত হইলে কিরূপ 

আনন্দ হইয়! থাকে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন। 

গোগীগণ গৃহ ভুলিয়াছিলেন, দেহ ভুলিয়াছিলেন এবং 

. তীহাদের বাহ্ বিষয়ে ইঁ য়ের আসক্তি ছিল না; সুতরাং প্রথমে 

অন্তরস্থ প্রাজ্ঞের সাঁহত মিলিত হইয়। প্রেমনেত্র উন্মীলনপুরর্বক 

বাহিরেও সবিগ্রহ গাজ্ঞের দর্শন পাইলেন ; অতএব তাহাদের 

আনন্দ স্ুযুপ্ত জীবের আনন্দ অপেক্ষ1! শতগুণে অধিক,_তীহাদের 

অন্তরে নিরাকার আনন্দের আস্বাদন ,এবং বাহিরে সবিগ্রহ 

আনন্দের দর্শন। পর: নন্দময় মদনমোহন-রূপ-দর্শনে ভক্তের যে 

আনন্দ হয়, ভাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত নাই ; এজন্য মহধি নিরুপায় 

হইয়া গ্রাজ্ঞানন্দের সহিত দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপুর্ববক কৃষ্জানন্দের 

কেবল ইঙ্গিত মাত্র করিয়াছেন । ৮ 

মহধি বলিলেন,--“জন্বিরহজং তাঁপম্” অর্থাৎ গোপীগণ 



শ্রীকঝরাসলীল! । ২৬১ 

কৃষ্ণ-বিরহ-জন্য, সন্তাপ পরিত্যাগ করিলেন। এ কথা শুনিয়া 
আমাদের লাভ কি? আর গোগীগণ কৃর্ঝবিরহে সন্ভপ্ত হইলেই 
ধা আমাদের ক্ষতি কি? তাহার! কৃষ্ণ-দর্শন পাইয়! সন্তাপ ত্যাগ 

করিলেই বা আমাদের বৃদ্ধি কি? ফলতঃ গোপী মরুক আর 
বৰাঁচক, আমাদের তাহাতে কিছুই ক্ষতি বা বৃদ্ধি নাই। আমর! 
গোপীর কাছে যদি কিছু শিক্ষা পাই, তবেই তাহাদের অবস্থা 

আমাদের শুনিবার বিষয়। কিন্তু প্রণিধান-পূর্ববক বিবেচনা 
করিলে, গোপীদিগের অবশ্থায় আমাদের চরম শিক্ষা রহিয়াছে। 
বস্থতঃ গোপীর কৃষ্ণবিচ্ছেদ নাই, গোপী ভগবানের সহিত. 
একাত্ম; সুতরাং তাহাদের কৃষ্ণ বিরহ-জন্ত সন্ভাপ৪ নাই। 

গোপী সাধারণ মানবকে শিক্ষা দিতেছেন যে, আনন্দস্বরূপ 

শ্রীকৃষ্ণের দর্শন, পাইলেই জীবের চিরশান্তি। 
বাস্তবিক, যদি আমর! কৃষ্স্বরূপ স্মরণ রাখিয়া ভাবিয়া দেখি, 

তবে বেশ বুঝিতে পারি; আমরা আনন্দস্বরূপ স্্রীকের 
অদর্শনেই এত ছুঃখ ভোগ করিতেছি। আমর! প্রতিদিন 
প্রাতঃকাল হইতে পুনরায় প্রাতঃকাল পর্যন্ত এবং ও মরপ 

পর্যন্ত যে পরিমাণে .অশাস্তি অনুভব করি, তাহার শতাংচ 
একাংশও শান্তিন্খ প্রাপ্ত হই না। তাহার কারণ যে, 

কেবল কৃষ্ণ-বিরহ, সেইটিই আমর! বুঝিতে পারি না। আমরা 
ছুঃখকেই সুখ ভাবিয়! বসিয়। আছি। বনু কাল বা বন্ৃজন্ম 
ংসারিক সস্তাপ সহ করিয়া সম্তাপ আমাদের অত্যন্ত হইয়া 

গিয়াছে'; হৃতরাং পরিত্রাণের চেষ্টাও নাই। যে ব্যক্তি কোন 

সী সি 

পম 



২শু২ শ্ীররাসলীলা। 

অপরাধ বশতঃ এক বার মাত্র অতি অল্প দিন কারারুদ্ধ হইয়াছে, 

সে সর্বদাই বিষ্ধ থাকে ; কিন্তু যে ব্যক্তি কারাগারে বহুদিন 

প্ররেশ করিয়াছে, তাহার কারাযন্ত্রণা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। দেখিতে 

পাই, সে রিনা বেতনে অনিচ্ছায় অবিশ্রান্ত পরিশ্রাম করিতেছে; 

ক্ষণকাঁল গুপ্ত বিরামে প্রীণান্তকর প্রহারও 'লাভ করিতেছে; 
আবার অবসর মতে সম-বৃত্তি ভ্রাতৃগণের সহিত হান্য পরিহাসেও 

বিরত নছে। তাহার নিজ্ত শৃহ ও নিজ জন ল্মরণেই 

আইসে ন। আমাদের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ । আমরা বন 

জম্ম সংসার-কাঁরাগারের অসহা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিতেছি; 

আমাদের এ যন্ত্রণা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে ; তাই অবিরাম যন্ত্রণার 

মধ্যেও আবার সময়ে সময়ে স্ত্ীপুত্রনামক স্বকণ্মভোগী কারা. 
বাসী দিগের সহিত আমোদ-প্রমোদও করিয়া! থাকি। আমর! 

নিজ ভবন ও নিংস্বার্থ রন্ধুকে ভুলিয়া! গিয়াছি,_-আনন্দময়কে 

হারাইয়াছি-_তাই আমাদের এই ছুর্দশ| | যেদ্দিন গোপীর ন্যায় 

প্রাণের বন্ধুর নিমিত্ত রোদন করিতে পারিব, সেই দিন দেখি, 

সম্মুখে মদন-মোহনরূপ,_সেই দিন আমাদের সকল সন্তাগ 

বিদুরিত হইবে ॥ ৮ 



শ্রীরফয়াসলীল! ৷ হও 

তাভিবিধৃতশোকাভির্ভগবানচ্যুতো বৃতঃ । 
ব্যরোচতাধিকং তাঁত পুরুষঃ শক্তিভির্যথা ॥৯ 

অনন্বন্সঃ।--তাত (হে বস) ভগবান অচ্যুত্ঃ (সত্যন্ববূপঃ 

শ্রীকৃষ্ণ; ) বিধৃত-শোকাভিঃ (বিধৃতঃ শোকঃ যাপাং তাঃ তাভিঃ অপগ্জ 

সম্তাপাভিঃ ) তাভিঃ (গোপীভিঃ ) বৃতঃ (পরিতে৷ বেষ্টিত: সন্ ) পুরুষঃ 

( ঈশ্ববঃ ) শক্তিভিঃ ( এই্বর্য্যাদিময়ন্থরূপশক্তিভিঃ) যথা (যন্ৎ রোচতে 

ইতার্থঃ তথ! ) অধিকং ( নিরতিশয়ং ) ব্যরোচত ( শুশ্তভে ১।৯ 

টীকা ।--পুরুষঃ পরমাত্মা শক্তিভিঃ সব্বাদিভির্যথা। বদ্থা, উপাসকঃ 

পুরুষে জ্ঞানবলবীর্ধ্যাদিভিঃ | যদ্ধ, পুরুষোহনুশায়ী প্রকৃত্যাদ্যু পাধিভি- 

বুতো৷ যথ! বিরোচতে তদ্বৎ 1৯ | 
শি পপ ৯৯- ৯টি এ শি িশশিশিশীটাশীশাশিসপিপেপ্পী পিসী 

অন্মনবীদ।_যেমন ঈশ্বর এশ্র্য্যাদিময় নিজ স্বরূপ-শক্তি 

দ্বার শোভিত হয়েন সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ 'শোকশুন্ত 
গোপীগণে পরিবৃত হইয়। নিরতিশয় শোভিত হইলেন ॥৯ 

স্পা 

তাতুপর্ঘ্য | ব্রহ্ম সত, চিৎ ও আনন্দমাত্র; স্থৃতরাং" 
নির্বিবশেষ। শোভার কথ! দূরে থাকুক নির্বিবশেষ বস্তুর ধারণাই 
হয় না। সেই নির্ণিবিশেষ পরব্রহ্মের ঘনীভূত, অপ্রাকৃত বিগ্রহ" 
বিশিষ্ট :ও হলাদিনী প্রভৃতি স্বরূপ-শক্তিগণে সমাশ্লিষ্ট যে 
প্রকাশ, তাহাই ভত্ু-সাধকের পরমানন্দ-দায়ক। সেরূপের 4 
তুলনা নাই। ভক্সগণকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনে 
সেই অতুলনীয় অপ্রাকৃত আনন্দময় রূপেরই বিকাশ ॥ ৯ 



' ২৬৪ £ শ্রীকষ্চরাসলীলা | ' 

তাঁঃ সমাদাঁয় কাঁলিন্দ্যা নির্ববিশ্য পুলিনং বিভুঃ। 

বিকসৎকুন্দমন্দ রস্থর্ভ্যনিলযট্পদম্ ॥ ১০ 

শরচ্চন্দ্রাংশুসন্দোহ্ধ্স্তদোষাতমঃ শিবম্। 

কৃষ্ণায়। হস্ততরলাচিতকৌমলব'লুকম্ ॥১৯ 

অনন্বস্্রঃ -বিভূঃ (শ্রকুষ্ঃ) তাঃ (গোপীঃ) সমাদায়। নীত্ব) 

বিকসৎ-কুন্দমন্দার-সুরভ্যনিল-ষট্পদং শরচ্ন্ত্রাংশু-সন্দোহ-ধ্বস্ত-দৌযাতম: 

। (শরচ্চন্ত্রাংশূনাং সন্দোছৈঃ ধ্বস্তম্ অপনীতং দৌধষায়াঃ রাত্রেঃ তমো হতর 

তৎ) কৃষ্ণায়াঃ ( যমুনায়াঃ ) হম্ত-তরলাচিত-কোমলবালুকং ( হস্তরূপৈঃ 

তরলৈঃ তরট্গৈঃ আচিতাঃ আন্তৃতাঃ বালুকাঃ ষন্মিন্ তৎ) শিবং (স্ৃথদং) 

কালিন্দযাঃ ( যমুনায়াঃ ) পুলিনং ( তটবিশেষং ) নির্বিগ্ত (প্রবিশ্ত)[ বভৌ- 

ইতি শেষঃ ]॥ ১০১১ 

টীকা ।_বিকসৎকুন্দমন্দারৈঃ নুরভির্যোহনিলম্তম্মাৎ ঘটুপদা যাম্মন্ 

তৎ শরচন্দ্রাংশনাং সন্দোহৈঃ সমুহ্ধ্বত্তং দৌষাতমঃ রাক্রিগতং'ভমে! যস্থিন্ 

তৎ। অতঃ শিবং নুখকরং কালিন্দ্যা হস্তরূপৈস্তরলৈস্তরদৈরাচিতা৷ আহ্ৃতাঃ 
কোমলা বালুকা. ব্মিন্ তৎ। এবভুতং পুলিনং তাঃ সমাদায় নির্বিত্ত 

তত্র তাতিবৃতো ইধিকং ব্যরোচত ইতি পূর্ব্বেপৈব সম্বন্ধ ॥ ১* 

অন্যুবাদদ। যমুনা পুলিনের যে স্থানে শরচচন্দ্রে সৃবিমল 

জালোকে নৈশ তিমির বিদূরিত হইয়া্িস, যে স্থানের স্থকোমল 

বালুকাসকল যমুনার তরঙ্গরূপ হস্ত দ্বার সমতাবে আস্তৃত 

হইয়াছিল, যে স্থানের প্রফুল্ল কুন্দ ও মন্দারপুষ্প বায়ুসহকারে 

সুগন্ধ বিস্তার করিতেছিল, ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে সেই 

পরম সুখকর শ্ানে লইয়া গেলেন ॥ ১০ ॥১১ 



শ্রীরৃষ্ত়াসলীলা । ২৬৫ 

তদর্শনাহলীদবিধৃতহক্রজো,মনোরথান্তং শ্রুতয়ো যথা যষুঃ। 
স্বৈরত্তরীয়েঃ কুচকুছ্কুমাঁচিতৈ,-রচীকৃপন্নাসনমাত্মবন্ধবে ॥৯২ 

অহ্বন্সঃ।-_তদ্র্শনাহলাদ-বিধৃত-হক্রঃ (তন্ত ভগবতঃ দর্শনেন 

বআহলদক্তেন বিধৃত অপগত। হৃদে। হৃদরস্য মনসঃ কুকৃ সম্তাগঃ যাসাং তাঃ 

( গোপ্যঃ.) শ্রুতয়ঃ যথা (বেদ! ইব) মনোরথান্তং ( মনোরথঃ কাম: তত্ত 

অন্তং সমাপ্তিং ) ষযুঃ ( প্রাপুঃ) আত্মব্চবে (স্বস্থৃহদে ) কুচকুস্কুদাচিতৈঃ 

(স্তনস্থ-কুক্কুমেন রঞ্জিতৈঃ ) স্বৈঃ (শ্বকীয়ৈঃ ) উত্তরায়ৈঃ ( উত্তবীয়বস্ত্ৈঃ ) 

আমনম্ অচীকুপন্ ( রচয়ামাস্থঃ ॥ ১২. 

কাত মলারবানামহ যয পুরি বু গে যখে 
তয়মর্থঃ | যথা কর্মকাণ্ডে শ্রুতয়ঃ পরমেশ্বরমপত্থত্তযস্ততৎকা মা ুবস্ধৈরপূর্ণ 
ঈব ভবস্তি। জ্ঞানকাণ্ডেতু পরমেশ্ববং দৃষ্ট তদাহলাদপূর্ণাঃ কামান্থবন্ধং 
জহতি তদ্বখ। আপ্তকামা অপি প্রেম! তমতজন্নিত্যাহ স্বৈরিতি। 

অচীকৃপন্ রচয়ামান্থঃ ৷ আত্মবন্ধাবে অস্তর্যামিণে ॥ ১২ | 

অন্যুবাদ ।--কৃষ্জ-দর্শনজন্য আনন্দে গোপীদিগের মনস্তাপ 

দুর হইল ১ শ্রুতির ন্যায় তাহাদের মনোরথ শাস্তি লাভ করিল। 

ঠাহারা আত্মবন্ধুর উপবেশনের জন্য নিজ নিজ উত্তরীয় দ্বারা 

আসন নিন্নাণ করিয়। দিলেন ॥ ১২ 

_ তাহলশ্য বেদ জীবের হৃদয়েই আছে। সমস্ত জীবের 
সমষ্টিই ব্রহ্ম।; অতএব ব্রহ্মা! হইতে যখন 'বেদের উৎপত্তি 
হইয়াছে, তখন ব্রহ্ষাংশ জীবের হৃদয়ে বেদ অবশ্টুই থাকিবে। 
যখন কোনে! মনুষ্য আপনাকে স্মগ্টিরূপে ধারণ! করিতে পারিবে, 
তখন তাহার হৃদয়ে লমস্ত বেদ ঈশ্বরপ্রসাদে আপন! আপনিই , 



২৬৬ শ্ীকষ্চরাসলীল! | 

উদ্দিত হইবে । এখনো। আমরা এই অবস্থাতেই ক্ষুদ্র হইয়াও 

(যদি ক্ষণকালের জগ্য, ক্ষুদ্র ও বৃহত, শক্রু ও মিত্র, ভাল ও মন্দ 

প্রভৃতি ক্ষু্ কষুত্র ভাব ভুলিয়া অস্তঃকরণকে অন্তমু করিতে পারি, 

তখনই দেখিব, আমাদের হৃদয়ে সমস্ত বেদ চিদক্ষরে লিখিত 

রহিয়াছে। তখন মনের সন্তাপ ও শান্তির হেতু আপনা 

আপনিই বুঝিতে পারিব। বেদ শব্দময়' শব্বই বেদের অন 

প্রত্যঙগ ; অতএব যে পর্যন্ত শব্দের সামর্থ্য, সেই পর্যন্তই বেদের 

অন্তিত্ব; যেখানে শব্দ চলেনা, সেই খানে বেদের নিৰৃত্তি। 

আমরাও যতক্ষণ শব্দ লইয়! বিচার বিতগু| করিব, ততক্ষণ নিবৃত্ত 

পাইব না; নানার্থ-বাচক শব্ধ ছাড়িলেই নিবৃত্তি পাইব। ইহ! 

আমরা ক্ষণকালের জন্যও প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পাৰি। 

ভগবান্ বলিয়াছেন,_“যদা! তে মোৌহুকলিলং বুদ্ধিব্যতিতরিষ্যতি। 

তদা গন্তাপি নির্বেবদং শ্রোতব্যস্ত শ্রুতস্তচ ॥৮ অর্থাৎ 

যখন তোমার বুদ্ধি নানাভ্রম' অতিক্রম করিবে, তখন তোমার 

শ্রুত ও শ্রোতব্য বিষয়ে নির্বেব্দ উপস্থিত হইবে। 

শুকদেব বলিলেন, গোলীগণ কৃষ্ণদর্শনে শ্রুতির গ্যায় অর্থাৎ 

বেদের ন্যায় মনোরথের অর্থাৎ কামর্ঠা মনশ্চাঞ্চল্যের পরপার 

প্রাপ্ত হইলেন,__ভাহারা সম্পূর্ণ নিবৃত্তি পাইলেন । বেদ কর্ম' 

কাণ্ডে ইন্দ্রাদি-শব্দ-বাচ্য নান! দেবতার রূপ বর্ণন করিলেন, যা 

যজ্ঞাদি নান! প্রকার ক্রিয়া-কলাপের ব্যবস্থা দিলেন এবং সেই 

সেই ক্রিয়া-কলাপের নান! প্রকার মনোলোভন ফলেরও পরিচয় 

দিলেন ; কিন্তু নিবৃত্ত হইতে পারিলেন না) বেদের আকাঙজা 



প্ীক্খয়াপলীলা। -২৬৭ 

মিটিল না। পরে জ্ঞানকাণ্ডে “অতন্সিরাস” করিয় অর্থাৎ শব্দবান্তয 

গমন্ত প্রাকৃত পদার্থের ও সমস্ত ক্রিয়া.কলাপের নিষেধ করিয়া, 

চরম লক্ষ্য “অশব্দ” পদার্থের সমর্থনপূর্বরক নিবৃত্ত হইলেন। ব্রজ- 

গোগীগণও কাত্যায়নী পুজ! করিয়! এবং কায়িক কণ্মম দ্বার! সমস্ত 

বৃন্দাবন পুষ্থানুপুহ্থরূপে অনুসন্ধান করিয়াও প্রাপ্তব্য পাইলেন 
না_নিবৃত্ত হইতেও পারিলেন না। পরিশেষে কায়ক্রিয়ায় 

অনাদরপূর্ববক সমস্ত জগৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, পরমাশ্রয়ের জন্য 

ব্যাকুল হইয়৷ উঠিলেন এবং তখনই দেখিলেন, কেদের লক্ষ্য 

অশব্দ, পদার্থ মুর্তিমান্ হইয়! সম্মুখে দণ্ডায়মান । শ্রুতি অতন্নিরসন 

দ্বারা ষে বস্তুকে নির্দেশ করিয়। নিবৃত্তি পাইলেন ; গোপী সেই 

বন্তস্বচক্ষুতে দর্শন করিলেন; সুতরাং গোপীর আকাঙক্ষ! মিটিয়া 

গেল; গোপী ব্রন্মনির্দেশিনী শ্রুতির ন্যায় পরম নির্কৃতি প্রাপ্ত 

হইলেন। শ্রুতি অশব্দ পরব্রঞ্ধ লক্ষ্য করিয়া আর শব যোগাইতে 

পারিলেন না ;-_স্থৃতরাং নিবৃত্ত হইলেন। গোপীর মনোরথ, 

বেদপ্রতিপাগ্ভ পবব্রন্মের আস্বাদন পাইয়! চরিতার্থ হইয়া গেল। 

আমর ব্রহ্ম বুঝি নাই, তাই শব্দদ্বার! অপরকে ব্রহ্ম বুঝাইতে 

যাই এবং শব্দদ্বারা বিজিন্ন মতের খণ্ডন করিয়া নিজমত সমর্থন 

করিতে কটিবন্ধন করি ) কিন্তু ইহ। শ্থির, যেখানে শরব্ষের নিবৃত্তি, 

সেইখানেই ব্রহ্ষমজ্ঞান এবং যেখানে ব্রহ্মজ্্বান সেইখানেই মনো- 

রথের নিবৃত্তি। ইহাই এই শ্লোকের তাতপর্য্য এবং ইহাই বেদের 

চরম অভিপ্রায় । 

শুকদেব বলিলেন, গোপীগণ মনোরথের অন্ত প্রাপ্ত হইলেন; 



২৬৮ শ্কফ্ণরাসলীল!। 

আবার বলিতেছেন, “আত্মবন্ধুর উপবেশনের জন্য আসন রচদ 

করিলেন ।% মনোরথের সমাপ্তি হইলে আবার ক্রিয়া কেন 1-. 

আবার সেবা কেন? প্রেমের স্বভাবই এইরূপ। প্রেম 

নিজের প্রয়োজন বুঝে না. প্রেম সেবা না করিয়া থাকিতে পাঠে 

না;--প্রয়োজন না থাকিলেও সেবা না করিয়া! থাকিতে পারে 

না। শ্রগতিও বলিয়াছেন,__“মুক্ত পুরুষেরাও স্বেচ্ছায় বিগ্রহ 
ধারণ-পুরবক ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন ” ইহা! জ্ঞানী 
ও যোগীর অনুমোদিত না হইলেও প্রেমিকের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। 

কারণ সেবাই প্রেমের স্বভাব । আত্মমধ্যাদা, আত্মস্থখ আত 

সেবার দিকে প্রেমের লক্ষ্যই থাকে না। প্রেম-পাত্রের দেব 
করিয্বাই প্রেম পরিতুষ্ট ।,, কামনামক সাংসারিক মলিন প্রেমেং 

ইহার আভাস পাওয়া যায় ; জননীর কাছে পাওয়া যায়, পতিরত। 

পত্বীর কাছে পাওয়। যায় এবং অকপট বন্ধুর কাছেও পাওয় 
যায়। অতএব প্রেমিক ভক্কের যে, ভগবগুসেবা স্বাভাবিক, 

ইহা বলাই বাহুল্য । সেবার জন্ ভক্তের ব্যাকুলত৷ দেখিয়াই 

ত ভগবান বিগ্রহ ধারণ করিয়া স্বয়ং সেবা গ্রহণ-পূর্ববক ভক্তের 
আনন্দ বর্ধন করিয়। থাকেন। যাহার! সাক্ষাৎ ভগবদদর্শন না 

পায়, তাহার! ভগবৎ- এ(তমার সেবা করিয়া ও কথঞ্চিৎ শান্তিলাত 

করে ॥ ১২ 



ীক্খরাগলীল। । ২৬৯ 

তন্রোপবিষ্টো ভগবান্ স ঈশ্বরে 
যোগেশ্ববাস্তহ্থদি কল্লিতাঁসনঃ | 

চকাশ গোপীপরিষদগতোহর্চিত- 

স্ত্েলোক্যলক্ষ্যেকপদং বপুরর্ধৎ ॥ ১৩ 

অসন্বস্রঃ | যোগেশ্বরাত্তহ্বদিকল্লিতাসনঃ ( যোগেশ্বরৈঃ সিদ্বসমা- 
(ভিঃ অস্তহ্ৃ্দি একাগ্রচিত্বে কল্পিতং রচিতম্ আসনং যস্ত সঃ) 

£ ঈশ্বরঃ ( সর্ববান্ত্যামী ) ভগবান (শ্রীককষ্চঃ) তত্র (গোপী-কল্পিতে 
গাদনে ) উপবিষ্টঃ (আমীন: ) গোপীপরিষদগতং ( গোপীনাং পরিষং 

[ভা তদ্যাং গতঃ) অঙ্চিতঃ (সন্মানিত সন) ব্রৈলোক্যলক্ষ্যেকপদং 

ব্রৈলোক্যে ত্রিতুবনে যাঃ লক্ষ্য; সৌন্দর্ধ্যাণি তাসামূ একম্ অসাধারণং 
দম আম্পদন্বরূপম্) বপুঃ (শ্রীবিগ্রহং ) দধৎ (ধারয়ন্) চকাশ 
!শপ্ততে ॥ ১৩ ্ 

টাকা ।--গোগীসভাগতস্তাভিঃ অঠিতঃ সম্মানিতঃ সন্ চকাশ শুপ্ুতে। 
তলোক্যে য! লক্ষমীঃ শোভা তস্যাঃ একমেব পদং স্থানং তৎ বপুদ্দধৎ 
র্শযন | ১৩ 
৮7577 লু হা াশর্লাইঁ্াট 

৷ অন্যুবাদি।--সমাধিসিদ্ধ যোগিগণ আপন আপন হ্ৃতপন্মে 

বাহার অ'সন কল্পন! করিয়া থাকেন, সেই সবরুন্তর্্যামী ভগবান্ 

শক গোগীসভামধ্যে তাহাদের উত্তরীয়াসনে উপবিষ্ট ও 

সম্মানিত হইয়াত্রিভূবনস্থ সমস্ত সৌন্দর্য্যের অসাধারণ আস্পদ- 
স্বরূপ রূপ ধরাপুবক শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥ 

_ অাহুগর্ধ্য। _শুকদেব বলিলেন,--যিনি যোগীর হৃদয়াসনে 

পবেশন করিয়! থাকেন, তিনি গগোপীর উত্তরীয়াসনে উপবেস্ান- 



পপি ২ 

২৭০ শীকুষ্ণরাসলী রা. 

ূর্ববক ব্রিভূবনের সৌন্দর্য্য ধারপ করিয়া শোস্ধ1. পাইতে 
লাগিলেন। বাস্তবিকই যোগীর হৃদয়াসনে ভগবানের এর শোভ। 
হয় না। শোভা ছুই প্রকার,-_বাহা শোভা, ও অন্তঃশোভা। 

বাহাশোভ! রূপে, অন্তঃশোভ। গুণে । যাহাদের কেবল বহিৃর্টি 
তাহার! দৈহিকবূপ, অলঙ্কার ও বেশভৃষার চাকচিক্য. দোয়া 

ংসা করে, কিন্ত ধাহাদের অন্তর্ষ্টি আছে, তাহার! দয় 
দাক্ষিণ্যাদিগুণেই যুদ্ধ হন। একজন প্রভৃত-বিতবশালী নরপতি 

আপন সমকক্ষ নরপতির নিমন্ত্রণে ত্টাহার সমলম্কৃত সৌধালয়ে 
গমনপূর্ববক স্বঘোগ্য ন্বর্ণাসনে উপবেশন করিলে, বাহ শোভা 
হয়; কিন্তু তাহাতে অন্তপশোভার পরিচয় পাওয়া যায় না। সেই 

বিভবশালী নরপতি যদি এক দরিদ্রের সযত্ব আহ্বানে তাহার 

পর্ণকুটারে গমনপূর্ববক তদ্দত্ত তৃণানে উপবেশন করেন, তবেই 
তাহার শোভা,__তবেই তাহার সমুদয় ভাবের স্থৃষমায় দিগন্ত 

উদ্ভাসিত হইয়। যায়। শুদ্ধ ও বুদ্ধন্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যোঁগীর 
সমাধিধোত স্বযোগ্য বিশুদ্ধ হৃদয়াসনে অন্তধ্যামিরূপে উপবেশন 
করেন, ইহাতে তীহার তাদৃশ ছ্টোভা হয় না; ইহা! ত স্বাভাবিক, 
ইহাতে দেখিবার বা শুনিবার কিছুই নাই । 'যখন তিনি সর্বব 

ত্যাগিনী বনবাসিনী গোপকামিনীদিগের “সকরুণ আহ্বানে যমুনা" 

পুলিনে উপস্থিত হইয়া, ত্তাহাদের ব্যবহৃত পুরাতন উত্তরীয়াসনে 

সবিগ্রহে উপবেশন. করিলেন, তখনই তাহার “দীনবন্ধু” নাম 

উদ্দ্বলতর হইয়া উঠিল,__াহার শ্রীমুখনিঃসত “সমোহহং সর্বব 

ভূতেফু”র পরিচয় পাওয়! গেল, _-তখনই তাহার নিজ বাক্যের, 



শ্রীকষ্চরাপলীল! । ২৭১ 

'যে বথা মাং প্রপত্ভান্তে তাংস্ততৈৰ ভজাম্যহম্”এই বাক্যের সার্থকত। 
্পাদিত হইল,-_-তখনই ত্রাহার “দয়াময়” নামের জয়ডস্কাবাজিয়। . 
টঠিল। সে শোভায় কেবল যমুনা-পুলিন নয়,__-কেবল শ্রীবৃন্দাবন 
য._কেবল ভারতবর্ষ নয়।----সে শোভায় ত্রিভূবন আলোকিত 
ইয়া গেল। অন্যাপি ভক্তগণ দেই আলোকের সাহায্যে সাধন- 
র্গের দিউনির্ণয় করিতেছে । বদি ভগবাঁন্ শ্রীকৃষ্ণ রাজা ছুর্য্যো- 
নের সরব নিমন্ত্রণে ন্বর্ণপাত্রস্থ নানাবিধ সু গাহু রাজভক্ষ্য ভোজন 
টরিতেন, তবে এত দিনে সে কথা কাগ্ঠুরও স্মৃতিপথেই থাকিত 

1; কিন্ত স্থদীন বিছুরের খুদ তাহাকে চিরকালের জন্য দীপ্য- 
ন করিয়া রাখিয়াছে। অতএব সাঁরজ্ শুকদেব ঠিকই বলিয়া- 
ছন--“ষিনি যোগীর হৃদয়াসনে উপবেশন করেন, তিনি গোপ- 
রীর উত্তরীয়াসনে উপবিষ্ট হইয়া সুশোভিত হইলেন।” 
মাদের পাষাণ-হাদয়ও শিহরিয়া উঠিল; ব্রজবালার বসনাঁসীন 
মুনাপুলিনস্থ পরমেশ্বরকে আবার প্রণাম করি। 

“হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগণ্পতে। 
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমো হস্তে” ॥ ১৩ 



২৭২ | প্রীকফ্যাসলীলা। 

সভাজয়িত্বা তমনঙর্দীপনং 

সহাঁস-লীলেক্ষণ-বিভ্রমক্রবা। 

স্পর্শন্নাঙ্ককৃতাজ্ি হস্তয়োঃ 
স্তত্য ঈষতকুপিতা বভাষিরে ॥ ১৪ 

আসন্ন ।- ঈষৎকুষ্ঠিতাঃ ( অসম্যগ্রষ্টাঃ) [গোপ্যঃ] অনজদীপন। 

( কামবর্ধনং ) তং (শ্রীকৃষ্ণং) সহাস-লীলেক্ষণ-বিভ্রমন্রব! অঙ্করুতাজি, 

হস্তয়োঃ (অস্কে ক্রোড়ে কৃতৌ। ধতৌ৷ অজ্যিহস্তৌ। পদ্দকরৌ" তয়ো:) 

সংস্পর্শনেন ( সন্মর্দনেন চ) সভাজযিতব। ডি সংস্তত্য (ত্বত্বাচ, 

বভাষিরে ( উচ্ুঃ) ॥ ১৪ ৃ 

গ্রীক] ।-_-সহাসলীলেক্ষণেন বিভ্রমে। বিলাসো যস্যাং তয়া জবা উপ. 
লক্ষিতাঃ | সংস্পশনেন সন্মদিনেন ॥ ১৪ 

কুপিত হইয়াছিলেন এবং সহসা দর্শনদানে আঁনন্নিতও হইয়া 

ছিলেন; এই নিমিত্ত সন্মিতমুখে ভ্রকুটিকুটিল দৃষ্টিপাত দ্বার 
প্রণয়্কোপের ভাব এবং অস্কে স্থাপিত হস্তপদের সম্মর্দন দার 

সন্তোষের ভাব প্রদর্শনপূর্ববক সেই টানার রীকৃষ্ণকে এ 
রূপ্বলিলেন ॥ ১৪ ৰ 

তাপশ্য।-উপরে প্রিহাস-প্রচ্ছন্ন প্রণয়ী নায়কে 
দর্শনে অভিমানিনী প্রণযিনীন্ স্বভাব ব্ণন, আর. অন্তরে, চির 

কাঙ্িক্ষত. ভগবদ্দর্শনে উচ্চতম প্রেমিকের উচ্চতম ভাব প্রদ 

হইয়াছে ॥ ১৪ 



শ্রীকফ-রাসলীলা । ২৭৩ 

শ্রীগোপ্য উচুঃ ॥ 

ভজতোহনু ভজন্ত্যেক এক এতদ্বিপর্য্যয়মূ। 
নোভয়াঁংশ্চ ভজন্ত্যন্য এতমনে৷ ব্রহি সাঁধু ভোঃ ॥ ১৫ 

অন্বহ্ঠ ।- ভোঃ (হে কৃষ্ণ) একে (কেচিৎ জনাঃ) ভজতঃ 

(সেবমানান্ জনান্) অন্ত ( অনুরূপং) ভজ্তি (সেবস্তে) ; একে 

( কেচিৎ ) এতধিপর্য্যয়ং ( এতদ্বিপরীতং যথা! স্তাত্বথা) [ভজস্তি ]) অন্যে চ 

( কেচিচ্চ ) উভয়ান্ ( ভজতঃ অভঙ্জগতশ্চ ) ন ভজস্তি (ন সেবস্তে ); এতৎ 

(মাচরপত্রয়ং) নঃ (অন্বভ্যং) সাধু ( সুম্পষ্টং ষথ! স্যাত্তথা ) ব্রি 

ব্যাখাহি ॥ ১৫ 

টাকা | তত্র ভগবতোহকৃতজ্ঞতাং তদ্ধচনেনৈবোপপাদযিতৃকামা 
টঢাতিগ্রায়া লোকবৃত্াস্তমিব গৃচ্ছন্তি ভজত ইতি। ভজতঃ প্রাণিনঃ অন্থ 
গনস্তরং কেছিন্তঙ্নানুসংরেণ ভজস্তি, কেচিদেতদ্বিপর্যান্গং যথা ভতবতি 
থা তদ্ভজনানপেক্ষম্ অতজতোইপি ভজস্তি অন্টেতু । নোভয়ানিতি ॥ ১৫ 

ও অন্যুবাদ 1-_গোপীগণ বলিলেন,_-কুষ্ণ । সংসারে এক- 

প্রকার কতকগুলি লোক আছে, ভাহারা ভজন! করিলে ভজন! 

করে অর্থাৎ ভাল বাসিলে ভাল বাসে; কেহ কেহ না ভজিলেও 

হজন! করে; আবার কেহ কেহ ভজিলেও ভজে না, ন! ভজিলেও 

হজে না; তুমি এই বিষয়টি আমাদিগকে বিশদভাবে বুঝাইয়। 
[ও অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে তুমি কোন্ শ্রেণীর লোক, তাহা 

বলিয়া! দাও ॥ ১৫ 

 তাতুপার্ষ্য ।--বাহিরে পরিহাসময়ী চতুরতায় শ্রীক্ণের 

নজ মুখ দিয়াই তীহার , অসদ্ব্যবহারের কথা বাহির করিবার 
১৮ 

টু 



২৭৪ শ্রীকষ্*-রাঁসলীল। | 

ইচ্ছ! ; এবং অন্তরে ভগবান্ কেন ভক্তের নিকট আত্মগোপন 
করেন এবং কেনই বা কাহারো! কাহারো নিকট প্রকট হইয়া 

চিরবিরাজিত থাকেন, ইহা তাহারই শ্রীমুখ হইতে জগতে 

প্রচারিত করিবার বাসনা । ইহাতে যেমন চাতুরী, তেমনি 
মাধুরী। 

ভগবান্ অন্তহিত হওয়ায় কৃষ্ণপ্রাণা গোপী অত্যধিক 

অভিমানে অন্থদ্ধি, নিদারুণ দুঃখে সন্ভপ্ত ও প্রণয়কোপে অধীর 

হইয়াছিলেন। কুপাঁময় ভগবান পুনর্বার আপনা আপনিই 

আবিভূর্ত হওয়ায় তাহাদের দারুণ দুঃখ বিদুরিত হইয়াছে; 

তীহাদের আনন্দের সীমা নাই। সম্মুখে সচ্চিদানন্দ মদনমোহন, 

রূপ দর্শনে তাহাদের অসীম আনন্দ হইলেও অভিমান ও ক্রোধের 

ভাব এখনও হৃদয়ে অস্ফ,টরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে । অতএব 
কঠিনপ্রাপ ভগবানকে ছুই কথা শুনাইয়া না দিলে, শীহাদে; 

হৃদয় স্থির হইতে পারিতেছে না। প্রণয়াভিমানে এরূপ হুইয়াই 

থাকে। প্রাকত-প্রণয়ে ষে এরূপ হয়, তাহা! সকলেই জানেন 

এৰং আমরাও জানি; কিন্তু অপ্রাকৃত ভগবশুপ্রেমে এর" 

অভিলাষ হইতে পারে কিনা, তাহা আমর1] অবগত নহি। 

ভগবানের উপর ফাহাদের অকপট প্রেম জদ্মিয়াছে, ধাহার 

প্রেমভরে ভগবানকে আপনার বলিতে পারিয়াছেন, ভগবানের 

নিকট ধীহাদের ভয় বা সঙন্কোচের গন্ধমাত্রও নাই, তাহারাই 

ইহার মন্থর বুবিবেন ॥ ১০ 



শ্ীকফ্চ-রাসলীল! । ২৭৫ 

শ্রীভগবানুবাঁচ ॥ 

মিথে ভজন্তি যে সখ্য স্বার্ৈকান্তোগ্মা হি তে। 
ন তত্র সৌহদং ধর্ম স্বাত্মানং তদ্ধি নান্যথা ॥ ১৬ 

অনন্তর 1 সথ্যঃ (হে সহচর্ধ্যঃ) যে (জনাঃ) মিথঃ (পরম্পরং ) 

ভর্তি (সেবস্তে) স্বার্থেকাস্তোগ্ভমাঃ (স্বগ্রয়োজনৈকচেষ্টিতাঃ ) তে (জনা:) 

হি (নিশ্চিতং) স্বাআ্ানং ( স্বমেব ) [ভজস্তি] তৎ( মিথো ভজনং ) অন্যথা 

ন (দ্বার্থাভিলাষব্যতিরেকেণ ন) [ভখতি] ; তত্র ( মিথো হজনে ) সৌহদং 

(নিঃম্বার্ান্ুরাগঃ ) ধন্মঃ[চ] ন (নান্তি )॥ ১৬ 

উীকা। ।-_বিদিতাভিপ্রায় উত্তরমাহ মিথ ইতি। হে সথাঃ উপকার- 

প্রতযুাপকারতয়া যে মিথো ভর্জস্তি তে ত্বন্যং ন ভজন্তি, কিন্তু আত্মানমেব, 
কুতঃ হি ষণ্মাৎ স্বার্থ এবৈকাস্ত উদ্যমে! যেষাং তে, তত্রচ ন সৌহুদম্ অতো 
ন সথখং নচ ধর্ম দৃষ্টোন্দেশাদেগামহিষ্যাদিভজনবদিত্যর্থঃ ॥ ১৬ 

অন্নুবীদি।-_-ভগবান্ উত্তর করিলেন, _সখীগণ ! যাহার! 

পরস্পর ভজন! করে অর্থাৎ ভালবাসিলে ভালবাসে ; তাহাদের 

আচরণ কেবল স্বার্থের জন্য ; অতএব তাহারা আপনাকেই 

আপনি ভজন! করে অর্থাৎ আপনাকেই আপনি ভালবাসে, সে 

তঙ্জনায় সৌহার্দ নাই,-ধর্ম্মাও নাই। কারণ, সে ভজন স্বার্থ 

তাঙুপার্ঘ্য।-_ভগবানের প্রতি গোপীদিগের প্রন্ন তিনভাগে 

বিভক্ত; (১) তিলে ভজে, (২) না ভজিলেও ভজে (৩) ভজিলেও 

তক্কেনা, না! ভজিলেও ভজেনা|; ইহাদের মধ্যে তুমি কোন্ প্রকৃতির 
লোক। ক্গবান্ ক্রমীনুসারে প্রথম প্রশ্নের উত্তর করিতেছেন। 
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পরমাশ্রয় স্বন্ধূপ সচ্চিদানন্দ-মুক্তি ভগবান্ই শ্রীমন্তাগবতাদি 

ভক্তি-শাস্ত্রের বাচ্য ও প্রতিপাদ্য । লেই ভগবানকে প্রাপ্ত হইতে 

হইলে, অকপট ধর্ণ্ম অর্থাৎ অহৈতুকী ভক্তির প্রায়োজন। ইহা 

ভাগবতের প্রথমস্ন্ধন্থ প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে উক্ত 

হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্লোকে বলিয়াছেন-__এধ্্মঃ প্রোস্ি তকৈতবো" 

ইত্র পরমে নির্ম্মশুসরাণাং সতাং, বেদাং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং 

তাপত্রয়োন্ম'লনম্। প্রীমন্ভাগবতে মহাযুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বর; 

সদ্যো। হৃদ্য বরুধ্যতেইত্র কৃতিভিঃ শুঙ্রাযুভিস্তৎ্ক্ষণাড ॥” 

অর্থাৎ মহামুনি বেদব্যাস-বিরচিত এই শ্ীমন্তাগবতে নির্শ্সর 

সজ্জনের সাধনোপযোগী অকপট পরম ধর্ম নিরূপিত হইয়াছে 

এবং ইহাতে জীবের অবশ্যবেদ্য ত্রিতাপনাশন মজল প্রদ পরম 

সত্য বস্তু প্রদর্শিত হইয়াছে । অতএব অন্য শান্কের প্রয়োজন 

নাই; অনুরাগের সহিত এই শ্ত্রীমন্তাগবত শ্রাবণ করিলেই 

অবিলম্থে তত্ক্ষণাৎ ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করা যায়। যে 

ধর্ণ্ের মূলে লৌকিক ফলাকাঙক্লা আছে, তাহা সকৈতৰ অর্থাৎ 

কপট ধর্ম, _তাহা ধন্মই নহে। সেই নিমিত্ত ভগবান্ বলিতেছেন, 

_ যাহার! পরস্পর ভজন! করে অর্থাৎ ভক্গনা করিলে ভজন! করে, 

উপকার করিলে উপকার করে, ভাল বদিলে ভালবাসে, তাহ।তে 

সৌহার্দ নাই, ধর্ম্মও নাই। সে ত হজনের আদান প্রদান, উপ- 

কারের বিনিময়, ভালবাসার ক্রয়-বিক্রয় । দেবোপাসনা কিংব! 

'ভগবদুপাদনাতেও যদি ফলাভিলাষ থাকে, তবে তাহ! দকপট 

উপাসনা১-তাহা! উপাসনাই নয়। যে ধনপুত্রের কামনা ঈশ্বরের 
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উপাসনা করে, কিংবা স্বর্গকামনায় উপাসনা করে, সে 

উপাসনার ভিত্তিই ধনপুত্র,-_লক্ষ্যই ধনপুপ্র, ঈশ্বর তাহা 
লক্ষ্য করেন। সে উপাপনায় যদি ভক্তি থাকে, তবে সে 

ধনপুত্রাদির প্রতি,-দেবতা বা ঈশ্বরের প্রতি নহে। সে 
উপাসনাও ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয় মাত্র । যেমন বন্ত্রাি- 

বিক্রেতা রজত মুদ্রা লইয়া বস্ত্রাদি বিক্রয় করে এবং ক্রেতা 

বন্ত্রাদির বিনিময়ে রদ্গত মুদ্রা না পাইলে বন্ত্রাদি প্রদান 

করে না এবং ক্রেতা বস্ত্রাদি না পাইলে মুদ্রা প্রদান করে 

না; সেইরূপ দেবতা ধনপুত্রাদ্দি দিবেন, তবে মনুষ্য তাহার 

অচ্চনা। করিবে এবং মনুষ্য অর্চনা করিবে, তবে দেবতা 

ধনপুত্রাদি দিবেন; ইহা ত পরিক্ষার ক্রয়-বিক্রয় । এরূপ 

তজনের ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নাই । কৃষ্ণ'ভজনে 

আদান প্রদান নাই,__নেনা দেনা নাই। 

আমরা প্রচলিত দেবদেবীর প্রতিমায় দেখিতে পাই, 

কেহ বর দিতেছেন, কেহ অভয় দিতেছেন, কেহ বা শক্ত 

বিনাশ করিতেছেন ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণমুণ্তিতে সে সকল নাই; 

আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভূক্গ-ভলিতে দীড়াইয়া, কেবল মোহিনী 

মুরলীতে গান করিতেছেন ! অকপটে তাহাকে ভজন করিলেই 

তাহাকে পাইবে, তন্তিন্ম আর কিছুতেই পাইবে ন1;--মন্য 

কোনো প্রকার কামনা, থাকিলে, তাগাকে পাইবে ন|। ক্ষয়" 

স্বভাব নশ্বর পদার্থে অক্ষয় অনশ্বর আনন্দ নাই ; নশ্বর পদার্থের 

সহিত আস্তরিক সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেই নিত্যানন্দ, ইহা তবদ্শী 
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ব্যক্তি মাত্রেই জানেন, ইহাও সেই কথা । যেখানে জন্য কামন৷ 

(আছে, সেখানে কৃষ্ণ নাই ; যেখানে অন্ত কামন। নাই, সেই খানেই 

নিত্যানন্দ মুর্তি তগবান্ শ্রীকৃষ্ণ । যাহার! ভজিলে ভে, উপকার 

করিলে উপকার করে, ভাল বাসিলে ভাল বাসে, তাহাদের মধ্যে 

তগবান্ গণনীয় নহেন,__ইহাই ভগবনের অভিপ্রায়। কিন্তু 

আমর! শাস্ত্রে দেখিতে পাই, তজন! না করিলে ভগবান্্কে পাওয়! 

' ষায় না; অতএব শাস্ত্রের অভিপ্রায়ে ভজনা করিলেই তিনি ভজনা 

অর্থাৎ কৃপা করেন। তিনি নিজ মুখেই বলিয়াছেন)-_“যে যথা 

মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভঙাম্যহম্।৮ অর্থাৎ যাহারা আমাকে 

' যে অভিপ্রায়ে ভজন! করে, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবে কৃপা 
.করি। ইহা ভগবানেরই কথা বটে ; কিন্তু যাহার! ভগবান্ ভিন্ন 

অন্য কিছুর অভিলাষ করে, তাহাদের নিমিত্তই একথা! বলিয়াছেন, 

গোগীদিগের লক্ষ্য ভগবত্প্রাপ্তি; অন্ত কিছু নহে। যদিও 

ভগবশগুপ্রাপ্তিও তজন ভিন্ন হয় না, ইহাও সত্য, কিন্তু ভগবান্ 

ভজনের অপেক্ষা রাখেন না, __ভজনের প্রত]াশা করেন না । 

লৌকিক ভজন আব অলৌকিক ভগবদৃভজনে বিভিন্নতা এই 

যে, লৌকিক ভজনে উভয় পক্ষই ভজন্র অর্থাৎ উপকার-প্রত্যু 
পকারের অভিলাষ করে ; আর ভগবদৃভজনে ভক্ত ও ভগবান্ 

উভয় পক্ষেরই কোনোরূপ প্রত্যাশা নাই। অতএব যদিও ভক্ত 

ভজিলেই তবে ভগবান আত্মদান করেন, তথাপি এ ভজন লৌকিক 

ভজন হইতে সম্পূর্ণ বি'তন্ন। যেমন একটি স্ফটিক ও একটি 

সৃশুপিণ্ডের মধ্যস্থলে একটি জবাপুষ্প রাখিপে, স্বচ্ছ স্কটিকে জব! 
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পুষ্প প্রতিবিশ্বিত হুইয় যায়, মলিন মৃণ্পিগ্ডে হয় না, সেইরূপ যে 

ব্যক্তি গুণময় পদার্থে অভিনিবেশ পরিত্যাগ করিবে, তাহারই 

নিরশ্ল হৃদয়ে আনন্দময়ী মুর্তি প্রতিবিন্বিত হইবে, গুণময় হৃদয়ে 

হইবে না। এই নিমিত্তই ভগবান্ বলিলেন,__দেখ সখীগণ ! ভক্ত 

তঞ্জিলেই আমি কপ! করি, এ কথ! সত্য ; কিন্ত্ব ইহা লৌকিক 
্বার্থাপেক্ষ কপট ভজন নয় এবং লৌকিক কপট প্রতিদানও 

নয়। অতএব আমি ভজনানুরূপ কৃপা করিয়াও তোমাদের 

প্রথম প্রশ্নের অন্তর্গত ব্যক্তিদ্িগের মধ্যে গণনীয় নহি। 

আনন্দই ব্রন্দের রূপ, ইহা শ্রুতিবাক্য ; এবং ভগবান্ 

শ্রীকৃ$ও আনন্দমুত্তি, ইহাও আমর! গীতা, মহাভারত ও পুরাণের 
প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়। দেখাইয়াছি। অতএব ভগবান্কে প্রাপ্ত হওয়। 
আর অবিচ্ছিন্ন পরমানন্দ আস্বাদন করা, একই কথা । যেখানে 

কাম্য বিষয়-স্থখের কামন। আছে, সেখানে নিত্যানন্দ নাই, 

যেখানে কামনা নাই, সেইখানেই নিত্যানন্দ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ 
উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন,--“ছুঃখং কামন্ুখাপেক্ষা। সুখং দুঃখ- 

মুখাত্যয়ঃ।” অর্থাৎ কাম্য সখের কামনাই ছুঃখ এবং সুখ ছুঃখের 

অনুসন্ধান ন! রাখাই স্থখ। অতএব বিষয়স্থখের কান! থাকিতে 

রুষ্ণ পাইনার আশ! দূরপরাহত। তাহাই ভগবান্ গোপীদ্দিগকে 
উপলক্ষ্য করিয়। সাধারণ মানবকে জানাইলেন ॥ ১৬ 
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ভজন্ত্যভজতো। যে বৈ করুণাঃ পিতরো যথা । 

ধর্দ্ো নিরপবাদোহত্র সৌহৃদঞ্চ স্থমধ্যমাঃ ॥ ১৭ 
সপ পিপল 

অন্ন ।- হমধ্যমাঃ (ম্থ জুন্দরঃ হুক্মঃ মধ্যমঃ দেহমধ্যমভা! 

কটিদেশঃ যাসাং তাঃ হে তন্মধ্যমাঃ ) যে বৈ করুণাঃ ( দয়ালবঃ ), পিতরে 

(পিতা চ মাতা চ তৌ )ষথা [ তথ| ] অভজ্জতঃ ( অসেবমানান ) ভর্জ 

(সেবস্তে ), তত্র ( তম্মিন্ভজনে ) নিরপবাদঃ ( নির্শবলঃ )ধর্মঃ সৌহঃ 
( অস্রাগশ্চ ) [ অস্তি ]॥ ১৭ 

টাক ।--যেতু অভঙ্জতো ভদ্বত্তি তে দ্বিবিধাঃ করুণা: ত্প্ধাশ্চ। তত্র 

বা ক্রমং ধর্্মরকামৌ ভবত ইত্যাহ ভজন্ত্যভজত ইতি ॥ ১৭ 

অনন্যুবাদ ।_ হে স্ুন্দরীগণ! দয়ালু ব্যক্তি এবং পি 

মাত! ভজন! না করিলেও ভজনাকরেন। এরূপ ভঙ্জনে নির্শা 

ধম আছে, সৌহার্দও আছে ॥ ১৭ 

ভাওপশ্ব্য ।--সংসারের ভজন ব! ভালবাস! মাত্রই যে সকগট 

অর্থাৎ স্থার্থপূর্ণ ইহা শান্ত্রসম্মত এবং প্রত্যক্ষদৃষ্ট । তব 
এই সংসারের মধ্যেই অতি অল্পসংখ্যক এমন দয়ালু লোক 
আছেন, তাহার! ভাল বাসার অপেক্ষা না রাখিয়া এবং প্রত্যু 

পকারের প্রত্যাশ! না| করিয়াও অপরকে ভাল বাপিয়। থাকেন 

এবং অপরের উপকার কারয়া৷ থাকেন। আবার সংসারের 

মধ্যেই যদি নিংস্বার্থ ভালবাসা কোথাও থাকে, তবে জন্মদাতা 

পিতা ও গর্ভধারিণী জননীর হৃদয়েই আছে। পুত্র ভক্তি না 

করিলেও পিত! মাতা৷ পুত্রকে ভাল বাঁসিয়া থাকেন এবং যর 
করিয়! থাকেন। এ ছুই সম্প্রদায়ের ভজনে বা ভালবাসায় ধর্ম 



ৰ জীকষ্ণ-রাসলীল]। যা 

'আছে, সৌহার্দও আছে। দয়ালুর পরোপকার জন্য ধন্য আছে, 

এবং পিতামাতার পুত্রন্মেহ জন্য সৌহার্দ আছে। ভগবান্ 

বলিতেছেন,- এই দয়ালুর ভন ও পিতা মাতার ভজন ভাল বটে, 

কিন্ত ইহার মধ্যে আমি নাই। প্রথমতঃ যখন আমি ভজন না 
করিলে ভজনা করিনা, তখন ইহাদের মধ্যে আমি ত নাইই; 
দ্বিতীয়তঃ দয়ালুর দয়া এবং পিতা মাতার স্বেছ হইতে আমার 

দয়! এবং আমার স্মেহ সম্পূর্ণ পৃথক্। দয়ালুর দয়! সত্বগুণের 
বিকারমাত্র। একফ্নের দুঃখ দেখিলে দয়ালুর কোমল হৃদয় 

কীরিয়া উঠে, তাই তিনি দয়া করিয় নিংস্বার্থভাবে ছুঃখীর ভুঃখ 

দুর করিতে চাহেন। কিন্তু আমি প্রাকৃত গুণের অতীত ও 

নিত্যানন্দ স্বরূপ ; স্থৃতরাং অন্যের দুঃখে আমার দুঃখ হয় না, অথচ 

দয়া করিয়া খাকি। আর পিতা মাতার স্মেহ কেবল পুত্রনামক 
নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপরেই হইয়! থাকে, কিন্তু আমার স্নেহ ব্রহ্গাগু, 

জুড়িয়া। ফলতঃ আমার দয়া ও আমার ন্েহ কোনে! নিমিত্ের 

অপেক্ষা করিয়! হয় না; আমি দয়াময়,-আমি স্পেহময়)_ 

সকলের প্রতি আমার দয়া,_-আমার স্নেহ, সমভাবে হইয়াই, 

রহিয়াছে; লইতে পারিলেই হইল। 

“সমে!ইহং সর্ববভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ 
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত ময়ি তে তেধু চাপ্যহম্॥” 
অতএব» না ভজিলে ভজে, এই যে তোমারে দ্বিতীয় প্রশ্ন, 

ইহার র্ঘোও আমি নাই ॥ ১৭ 



২৮২ শ্র্ষষ্-রাসলীল!। 

ভজতোহপি ন বৈ কেচিন্তজন্ত্যতজতঃ কৃতঃ |. 
আত্মারাম! স্বাঁপ্তকামা অকৃতজ্ঞ গুরুদ্রুহঃ ॥ ১৮ 

১০০৯ পলপম্পপপীপাপ স্পা” পপ পিপি িশিশ শিপস্পিীশপিীপিাশিপাীশিপীশ 7 শিটি শশী শি পাপী 

অন্বস্্রঃ ।--কেচিৎ (কেচন জনাঃ) আত্মারামাঃ (আত্মনি আরমন্তে 

ইতি তথা স্বন্থখনিভৃতাঃ অবাহ্দৃশি: ) আপ্তকামাঃ (আপ্তঃ কামঃ ধৈঃ 
লব্ধমনোরথাঃ ) অকৃতজ্ঞাঃ (ন কৃতং জানন্তি ইতি তথ। কৃতত্বাঃ) গুরুত্রইঃ 

( গুরবে ত্রহাস্তি ইতি গুরুদ্রহঃ উপকার্য-পকারিণঃ) হি (নিশ্চিতং) 

ভজতোইপি (সেবমানানপি ) ন বৈ ভজস্তি, অভজতঃ কৃতঃ ( অভজতঃ ন 

ভজ্জস্তীত্যত্র ক কথ )॥ ১৮ 

টীক11-_তৃতীয়প্রশ্নোত্তরং ভজতোহপীতি । অয়মর্থঃ ' তে চতুর্বিধা 
একে আত্মারামাঃ অপরাগ দৃশঃ, কেচিদাপ্তকাম! বিষয়দর্শনেহপি পৃর্ণকাম- 

ত্বেন ভোগেচ্ছারহিতাঃ, অন্যে অকৃতজ্ঞ মৃঢ়াঃ, অন্যেচ গুরুত্রুহঃ অতি" 

কঠিনাঃ। স পিতা যস্ত পোষক ইতি ন্যায়াহুপকর্তা গুরুতুল্যঃ তশ্ৈ 
দরহান্তীতি তথ1 তে ॥ ১৮ 

অন্যুবীদ ।__কেহ কেহ আত্মারাম অর্থাৎ বহিতৃষ্টিশৃন্, 

কেহ কেহ আপ্তকাম অর্থাৎ পুর্ণমনোরথ, কেহ কেহ অকৃতজ্ঞ 
অর্থাৎ কৃতত্বঘ এবং কেহ কেহ গুরুদ্রোহা অর্থাৎ উপকারীরও 

অপকারী ; ইহার! ভজিলেও ভজেন! অতএব না ভজিলে ভজে না 

ইহার আর কথা কি? ॥১৮ | 

তাতুপধ্্য।-গোপীদগের তৃতীয় প্রশ্ন ছিল, যাহার 

তজিলেও ভলঞেনা, না তজিলেও ভজেনা, ইহাদের মধ্যে তুমি আছ 
কিনা? গোপীদের বিশ্বাস, ইহাদের মধ্যে ভগবান্ও একজন। 
তগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহা বুঝিয়াছেন ; তিনি তাহ! বুঝিয়াই বলিতে, 



প্রকষ্-রাসলীল!। ২৮৩ 

ছেন, আমি উহাদের মধ্যে নাই । উহাদের মধ্যে যাহারা আত্মারাম, 

তাহারা আত্মানন্দেই অন্তমূখ হইয়! থাকে, তাহাদের বহিদৃষ্টি 
নাই। আমিও আত্মারাম বটে, কিন্তু আত্মারাম হইলেও 

আমাকে সকলই দেখিতে হয়; আমি প্রতিনিয়তই অনন্ত ব্রহ্ষা- 

গর অনন্ত জীবের অন্তর বাহির দেখিতেছি ; অতএব উহাদের 

সঙ্গে আমার সাদৃশ্য নাই। যাহারা আপ্তকাম, তাহাদের বহিদৃষ্টি 
ধাকিলেও কিছুতেই ইচ্ছা নাই, সেই জন্য কাহাকেও ভালবাসে 
ন[। আমিও আপগ্তকাম বটে, কিন্তু ভক্তের ইচ্ছায় আমাকে বল- 

পূর্বক ইচ্ছা! করায়; অতএব উহাদের সজেও আমার তুলনা 

হইতে পারে নাঁ। যাহারা অকৃতজ্ঞ তাহাদ্দের মধ্যেও আমি 
গণনীয় নহি; কারণ, আমি ভক্তের ভজনানুরূপ ফল প্রদান 

করিয়া থাকি। আর যাহারা গুরুদ্রোহী অর্থাৎ উপকারীর 

প্রত্যুপকার না করিয়া প্রত্যুত মপকার করিয়া থাকে, সেই 
সকল পাষগুদিগের সহিত আমার ভূলনা হইতেই পারে না, 
আখি পাষণ্ডের শমন। 

ষোড়শ, সপ্তদশ ও অস্টাদশ এই তিন শ্লোকে চতুরচুড়ামণি 
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের চতুরতাময় বাগজালের তিন গ্রন্থি 
হইতেই আপনাকে মুক্ত করিয়া লইলেন। তিনি দেখাইলেন, 

মন্দ হউক আর ভালই হউক, মানবংপ্রকৃতির সঙ্গে আমার সাদৃশ্য 
নাই,_-আমি স্ৃষ্টিছাড়। ॥ ১৮ 

হিস 



২৮৪ শ্ীকুফ-রাসলীল।। 

নাহস্ত সখ্য! ভজতোহপি জন্ত,ন্ 
ভজাম্যমীযামনুবৃতিরৃত্য়ে | 

যথাধনো লব্ধধনে বিনষ্ট 
তচ্চিন্তয়ান্যান্নিভূতো! ন বেদ ॥ ১৯ 

অনন্ত 1--সধাঃ (ছে সহচর্ধ্যঃ ) অহন্ত ( সাক্ষাৎ পরমেশ্বরঃ ) যথা 

অধনঃ (দরিদ্র) লব্ধধনে ( প্রীপ্তবিত্তে ) বিনষ্টে [ সতি] তচ্চিত্তয়া ( তদ্ধন- 
ভাবনয়! ) নিভৃতঃ ( পূর্ণঃ সন্) অন্তৎ (ধনভিন্নং কিমপি) ল বেদ (ন 

জানাতি ) !তথ'] অমীষাম্ (ভজতাং জীবানাং) অনুবৃত্ভি-বৃদ্তয়ে ( অনুবৃদ্ধি 

নিরস্তরধ্যানং তত্তা বুকয়ে প্রবৃত্তয়ে ) ভজতোইপি ( ভক্ত্যা মাম্ অনু 

মানানপি) জন্ত,ন্ ( জীবান্) ন ভজামি (ন অনুবর্ডে ; আত্মানং সকুদদর্শযিতা 

গোপপ্লামীত্যর্থঃ ॥ ১৯ | 

| টীকা ।--অন্র চরমকোটিগতমাত্মানং মত্বা অক্ষিনিকোটৈঃ পরম্পরং 

গুঢন্িতমুখীস্তা দৃষ্টাহ নাহত্তিতি | হে সথ্যঃ অহং তেষাং মধ্যে ন কোহপ 

কিন্ত পরমকারুণিকঃ পরমস্হৃচ্চ কথম্ অমীষাং ভজতাম্ অন্ুবৃত্তিবৃতয় 

নিরন্তরধ্যানপ্রবৃত্ত্যর্থং তান্ ন তজামি? এতৎ সদৃষ্টান্তমাহ বথেতি। 
তস্য ধনস্যৈৰ চিন্তয়া নিভৃতঃ পূর্ণো ব্যাপ্ত ইতি ষাবৎ। অন্যৎ ক্ষুৎপিপাসা- 

দ্পিনবেদ। ১৯ 

অন্যুলাদ ।-_হে সখীগণ! দরিদ্র ব্যক্তি, দৈবলব্ধ ধন 
বিনষ্ট হইলে, যেমন সেই ধনচিস্তায় নিমগ্ন হইয়া অস্য কিছুই 

জানিতে পারে না; আমার ভক্ত যাহাতে সেইরূপ নিরস্তর 

আমার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া জগশড বিন্মৃহ হইতে পারে, সেই 
নিমিত্তই আমি ভক্তকেও ভজন! করি ন| অর্থাৎ দর্শন দিয়া 

অন্তহিত হুই ॥ ১৯ + 



ভীকফ-রাসলীল। ২৮৫ 

তাশুপধ্য ।-- এতক্ষণে রাসলীলায় যাহা কিছু প্রাকৃত 

প্রনয়ের আবরণ ছিল, তাহাও উন্মোচিত হইল ; ভগবানের নিজ 

মুখ হইতেই নিজ ভগবত্ব। প্রকাশিত হইয়া! গেল। ভগবান্ 
কেবল আপনার দোষ প্রক্ষালন করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; 
প্রতযুত ক্লেশপ্রদ্ধানের মধ্যেও আপন অসীম তুহৃত্তাবের পরিচয় 
দিলেন। সংসার-মন্ত্রণা হইতে পরিজ্রাণ পাইয়া চিরদিনের জন্য 

ভগবানকে পাইতে হইলে, নিরন্তর ভগবচ্চিন্ত। চাই,.--অনুতপ্ত- 

চিত্তে, কাতরপ্রাণে অবিচ্ছেদে ভগবচ্চিন্ত। চাই। তাই অনুরূপ 

দৃষ্টান্ত দিয়া দ্েখাইলেন। আমরা পূর্বে এই ধনতৃষ্জার কথ 

বলিয়াছি, এখন তগবান্ নিজেই তাহা বলিতেছেন। আমরা একটি 

পয়সাকে পরমার্থ মনে করি, অথচ মানবের নেত্রে ধুলি নিক্ষেপ 

করিয়া, কেবল তিলক মালায় ভক্ত সাজিয়া, পথে ঘটে হরি- 

নামের ঝুলি হাতে করিয়! মনে মনে কেবল পয়সা পয়সাই জপ 

করি। ভগবান্কে পাইতে হইলে, তিলক-মাঁলার প্রয়োজন হয় 

ন1; কেবল মনের প্রয়োজন ; কেবল নিরন্তর ধ্যানের প্রয়োজন। 

দেই নিরন্তর ধ্যান কিরূপ, ভগবান্ তাহাই বলিয়! দিতেছেন। 
তিনি অন্তধ্যামী,_-তিনি, আমাদের মনের ভাব অবগত আছেন ; 

তাই তিনি বলিতেছেন।-_হে বিষয়াসক্ত মানবগণ ! ধনের প্রতি 

তোমাদের যেমন উৎকট অনুরাগ, সেইরূপ অনুরগ আমার প্রতি 

করিতে হুইবে এবং প্রাপ্তধন হাঁরাইলে যেমন আহার নিদ্রা 

ত্যাগ করিয়৷ অনুক্ষণ তাহাই: চিন্তা করিয়া থাক, গেইরূপ কাতর- 
প্রাণে নিরস্তর আমাকে ধ্যান করিতে হইবে। কিন্তু ধন পাইয়! 



২৮৬ শ্রীক্কষ্ণ-রাসলীল! । 

হারাইলেই নিরন্তর চিস্তা হইয়া থাকে ; আমাকেও যদি কেহ 

পাইয়। হারায়, তবেই তাহার নিরন্তর আমার ধ্যান হইতে পারে। 

তাই আমি যাহাকে কৃপা করিব বলিয়া মনে করি, তাহাকে 

একবার দর্শন দিয়া অন্তহিত হই । অনন্তকালের জন্য ভগবান্কে 

পাইতে হইলে কিরূপ ধ্যানের প্রয়োজন, জীবকে তাহাই শিক্ষা 

দেওয়া! এই শ্লোকের তাণুপধ্য ; গোগী উপলক্ষ্য মাত্র । 

ষাহারা অশ্লীলবোধে রাসলীলার প্রতি অবজ্ঞা করিয়! থাকেন, 

তাহারা ভগবানের কথিত কথা শুনুন এবং ধাহার! রাসলীলার 

নাম শুনিয়া! নাচিয়। উঠেন, অর্থগতপ্রাণ তীহারাও শুনুন। সংসারে 

প্রতি অনুরাগ আমুল উত্পাটন করিয়া, ভগবৎ-পাদপদ্মে বসাইতে 

হইবে। ইহা শুনিয়াও যদি অশ্লীল বোধ হয়, তবে অনতিক্রম 

দুর্ভাগ্য এবং ইহা শুনিয়াও, -সংসারের কীট হুইয়াও--ধনতৃষ্ণ/ 

পাগল হইয়াও-__যদি কৃষ্ণ পাইবার প্রত্যাশা জানাও) তবে নিতান্ত 
ুর্ববদদ্ধি অথবা লোক-বঞ্চনা। ভগবান্ যে, সংসার-সাগরের 

অপর পারে ; এখানকার সহিত য্কিঞ্ি সম্বন্ধ থাকিতে তাহাকে 

পাওয়। যায় না। যিনি পাইতে চাহেন, চেষ্টা করুন; কিন্ত 

আমাদের আশ! একবারেই নাই ॥ ১৯ , 



শ্রীকৃষ্ধরাসলীল!। ২৮৭ 

এবং মদর্থোজ বিত-লোৌকবেদ- 
স্বানাং হি বো মধ্যনুরৃত্য়েহবলাঃ | 

ময় পরোক্ষং ভজত! তিরোহিতং 

মাসুয়িতুং মাহ থ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঁঃ ॥ ২০ 

অসন্বস্রঃ।-অবলা: (হে মদনুগতাঃ গোপ্যঃ) এবং (অনেন 
। প্রকারেণ ) মদর্থোস্িত-লোকবেদন্বানাং বঃ ( যুম্মাকং) ময়ি ( পরমানন্দ- 
 রূপে। অনুবৃত্তয়ে (নিরস্তরধ্যানায়) পরোক্ষং ( অদর্শনং যথা স্যাত্রথ ) ভজতা 

( যুম্মান্ পশ্ততা যুষ্মৎকথাঃ শৃতা ) ময়! তিরোহিতম্ ( অস্তদ্ধীনেন স্থিতং )) 

তৎ ( তম্মাৎ) প্রিয়্াঃ ( মত্গ্রাণাধিকাঃ যুয়ং ) প্রিয়ং ( হিতকারিণং ) মা 
(মাং) অস্থিতুং (দৌষারোপণেন দ্র ২) মা অহ্থ (ন যোগ্যাঃ ভবথ) ২০ 

ভ্রীক্ষ। | এবং মদর্থোজঝিতলোকবেদস্ানাং মদর্থমুক্মিতো লোকে! 
ক্তাযুক্তা গ্রতীক্ষণাৎ বেদশ্চ ধন্মীধর্মাপরীক্ষণাৎ স্বা জ্ঞাতয়ন্চ স্নেহত্যাগাৎ 
যাতিস্তাসাং বে যুষ্মাকং পরোক্ষম্ অদর্শনং যথা! ভবতি তথ! ভজত৷ যুক্মং- 
প্রেমালাপান্ শৃর্থতৈব তিরোহিতম্ অস্তর্ধানেন স্থিতং তত্তম্নাৎ হে অবলা: 
হে প্রিয়াঃ মা! মাং অন্থকিতুং দোষারোপণেন দুষ্ট ং যুয়ং মার্ৃথ ন 
যোগ্যাঃ স্কু ॥ ২০ 

অন্নুবীদ ।_হে, অবলাগণ! তোমরা আমারই নিমিত্ত 
লোকাচার, বেদাচার ও আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করিয়াছ । আমিও 
তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া কোথাও যাই নাই; কেবল আমার 
প্রতি তোমাদের অনুরাগবৃদ্ধির নিমিত্ত অদৃশ্যভাবে ছিলাম ; 
তোমাদিগকে দেখিতেছিলাম এবং তোমাদের বিলাপ-বাক্য 
শুনিতেছিলাম ; তোমরা আমার প্রিয়তম! এবং আমিও তোমাদের 



২৮৮ শ্ীকষ্-রাসলীল! ৷ 

পরম ছিতৈষী ; অতএব আমার উপর দোষারোপ করা৷ তোমাদের 
উচিত নয় ॥ ২০ 

তাংপ্ঙ্গ্য।- গোপীদিগের সহিত প্রথম সম্মিলনের পর 
যখন ভগবান্ অদৃশ্য হইয়াছিলেন, তখন শুকদেব বলিয়াছিলেন-_- 
“তত্রৈবান্তরধীয়ত”ঃ অর্থাৎ ভগবান্ গোগীদিগের গর্ব দেখিয়া সেই 
স্থানেই অন্তহিত হইলেন,_অনৃশ্য হইলেন। এখন ভগবান 

নিজেই সেই কথা বলিলেন। আমর! সেই সময়ে অস্ুর্ধানের 

বিষয় আলোচন। করিয়াছি । 

ভগবান বলিলেন,_-এদৃশ্যভাবে থাকিয়! তোমাদিগকে 
দেখিয়াছি এবং তোমাদের সকল কথ! শুণিয়াছি। এ কথ! কেবল 

গোগীপিগের প্রতি নহে; এ কথ! তোমার প্রতি, আমার প্রতি 

এবং জগৎ জুড়িয়! সমস্ত মানবের প্রতি । তিনি সর্ববান্তর্যামী 
ও সর্বব্যাপী; সর্নবদা সকলের নিকট থাকিয়া সকলেরই ক্রিয়া 

কলাপ দেখিতেছেন, সকলেরই কথা শুনিতেছেন এবং দকলেরই 

মন বুঝিতেছেন। তাঁহার অগোচরে কেহ কিছু করিতে পারে না, 

কিছু বলিতে পারে না, কিছু ভাবিতেও পারে না । গোপী- 

দিগের নরলাচার দেখিলেন, অকপট কথা শুনিলেন এবং 

একান্তিক ভাব বুঝিলেন-_তাই দর্শন দিলেন । আমাদের কুটিলা- 
চার দেখিতেছেন, কপট বাক্য শুনিতেছেন এবং সংসারময় মন 

বুঝিতেছেন ) তাই নিকটে থাকিয়াও দর্শন দিতেছেন ন|। ইহা 
প্রেমমার্গের কথা, প্রেমমার্গে ভক্তের সাক্ষাৎ ভগবদর্শন হয়, 



প্রীকফ-রাসলীলা। ২৮৯. 

গাই এইরূপ কথা হইতেছে; কিন্তু জ্ঞানমার্গে ও যোগমার্গে দৃষ্), 
দর্শন ও দ্রষ্টা নাই; আছে উপাঁদক ও উপাস্তে একাকারতা। 
জ্ঞানীর ব্রহ্মানন্দ, যোগীর আত্মানন্দ এবং প্রেমিক ভক্তের 

ভগবদানন্দ। ব্রহ্মানন্দে ও আত্মানন্দে যদিও আনন্দমাত্রের 

মহিত উপাসকের একাকারতা, তথাপি ভগবান্ যাহা বলিলেন, 

গ্জানী ও যোগীরও অনুরাগ বৃদ্ধি এঁরূুপেই হইয়া থাকে। 

আরূঢ় জ্ঞানীর প্রথমাবস্থায় এক একবার বিদ্যুতের ন্যায় 

ব্ধানুতৃতি হইয়া আবার লয় প্রাপ্ত হয় এবং লয়প্রাপ্ত 

ছইলেই পূর্ববানুভূতি পাইবার জন্থ লালসা বৃদ্ধি হইতে থাকে। 

যোগীরও সমাধি অবস্থায় আত্মানন্দ আস্বাদন করিতে করিতে 

ণক একবার ব্যান অর্থাৎ বহিঘৃর্টি হয় এবং সেই পূর্ববানু- 
তআত্মানন্দ পাইবার জন্য অধিকতর ব্যাকুলতা হইয়! থাকে। 

ইরূপ হইতে হইতে ক্রমে মুক্তাবন্থা স্থির হইয়া দাড়ায়। 

রূঢ় ভক্তেরও প্রথমাবস্থায় এক এক বার অত্যন্ত অভিনিবেশে 

ক্ষাৎ ভগবদর্শন হয়, আবার অভিনিবেশ বিচলিত হইলেই, 

সারের স্মরণ হয় এবং পূর্ববদৃষ্ট আনন্দমূত্তি না দেখিয়া মন 
রপর নাই ব্যাকুল হুইয়। পড়ে ; এ ব্যাকুলত। বলবতী হইলেই 
ঠরদিনের জন্য ভগবতপ্রান্তি হইয়া থাকে। সেই নিশিত্ত 

ঃগবান গ্োপীদ্দিগকে বলিতেছেন, “আমার প্রতি দোষারোপ 

রিওনা, আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্তই তোমার্দিগকে ক্লেশ 

য়াছি অর্থাৎ চিরদিনের জন্য আত্মদান করিব বলিয়া ক্ষণকালের 

্ঘ অনৃষ্ট হইয়াছি। সকল শাস্ত্রের সার কথা ॥ ২০ 

১৪ 



২৯৪ শ্রীক্ণ-রাসলীল৷ । 

ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজাং 

স্বসাধুরৃত্যং বিবুধায়ুষাঁপি বঃ। 

যা মাভজন্ দুর্জরগেহশুঙ্খলাঃ 
সংবৃশ্য তদ্বঃ প্রতিষাতু সাঁধুন৷ ॥ ২১ 

ইতি প্ররুষ্ণরাসলীলায়াং চতুর্ধোহধ্যায়ঃ। 

অন্বস্বঃ ।--বাঃ হুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ ছেশ্ছেদ্যমায়াবন্ধনানি) সাবৃষ্চা 

সম্যকৃছিতা! ) মা (মাং) অভজন্ ( আশ্রিতবত্যঃ ); অহং নিরবদাসংঘৃজা: 
( নিফাম-মদাত্রয়াণাং তাঁসাং ) বঃ (যুম্মাকং) স্বসাধুকৃত্যং ( নিঅসাধ্বা" 
চরণং ) বিবুধাযুষাপি (বিবুধানাং দেবানাম্ আয়ুঃ তেনাপি )[ কর্তং ]ন 

পারয়ে ( ন শক্লোমি); বঃ (যুম্মাকং) সাধুনা ( সৌশীল্যেন) তৎ (খু 
সাধূকত্যং ) প্রতিষাতু ( গ্রতিকতং ভবতু )॥ ২১ 

ইতি শ্ীরুষ্ণরাসলীলান্বয়ে চতুর্থোহধ্যায়ঃ। 

7 

টীকা ।__আস্তামিদং পরমার্থন্ত শৃণুতেত্যাহ নেতি। নিরবদ্যমংযুজা 
নিরবদ্যা সংযুক সংযোগে! যাসাং তাসাং বঃ, বিবুধানাম্ আযুযাঁপি চির 

কালেনাপি স্বীযং সাধুরুত্যং কর্তং ন পারয়ে ন শরলোমি। কথভৃতানাম্! 

যাঁ ভবত্যো ছুর্জর] অজর! যা গেহশৃঙ্খলাম্তাঃ সংবৃশ্চ) নিঃশেষং ছিত্বা মাম 
অভজন্ তাসাম্। মচ্চিত্তন্ত বনু প্রেমযুক্ততয়া নৈবমেকনিষ্ঠং তন্মা 
বে! যুস্সাকমেব সাধুনা .কৃতোন তৎ যুগ্মৎসাধুরুত্যং প্রতিযা€ 



শকফ-রাসলীলা। ২৯১ 
প্রত্যুপকৃতং ভবতু, যুদ্মংসৌনীলেঃনৈৰ মমানৃণ্যং নতুমতকতপ্রত্যুপক- 
রেণেত্যর্থ; ॥ ২১ 

ইতি শ্রীরুষ্তরাসলীলা-চীকায়াং চতুর্থোহধ্যায়ঃ। 

অনন্যুন্বাদ ।--তোমরা ছুশ্ছেছ্ গৃহশৃঙ্খল নিঃশেষে ছেদন 
করিয়া সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ণবক নিষ্কামভাবে একমাত্র আমাকে 
আশ্রয় করিয়াছ। আমি (দবতাদিগের পরমাযু পাইলেও 'তোমা- 

দের এই সদাচারের প্রতিশোধ দিতে পারিব না। অতএব 
তোমরাই আপন আপন উদ্দারতার গুণে আমার খণ পরিশোধ 
করিয়। লও ॥ ২১ 

ইতি শ্রীকৃষ্ণরাসলীলানুবাদে চতুর্থ অধ্যায়। 

শাশুপশ্ধ্য ।- ভগবান ব্রজগোপীদিগের নিকট খণী রহিলেন। 
তিনি সর্ববত্যাগিনী গোপীদিগের নিকট অনৃণী হইতে পারিতেছেন 
না। এ কথা শুনিলে, আপাততঃ অসংগত বলিয়াই মনে হয়; 

কিন্তু কথাটা সত্য;_-অভিনিবেশের সহিত চিন্তা! করিলে বুঝা যায়, 
খাট পুর্ণমাত্রায় সত্য । বাহার! নিক্ষ/মভাবে সর্ববন্ব পরিত্যাগ 

করিয়। ভগবান্কে আশ্রয় *করিয়। থাকেন, তাহাদের নিকট অখিল- 
স্বামীও খণী হইয়া থাকেন, এ কথা পরম সত্য। ভক্ত 
জ্ঞানীর স্যায় ব্রন্মে লীন হইয়া আপন পৃথক সত্তা নট করিতে 
চাছেন না; চিম্ময় নিত্যদেহ ধারণ করিয়। অনস্তকাল অতৃপ্ত- 
অন্তঃকরণে ভগবদানন্দ আম্বাদন করতে চাহেন। ভক্তাধীন 



২৯২ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীল। ৷ 

ভগবান্কেও ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করিতেই হয়। অপ্রাককত 
তগবদানন্দ আস্বাদন করিয়! তক্তের অলং-বুদ্ধি হয় ন|! এবং 

অসীম অনন্ত স্বরূপ ভগবানের পরমানন্দ নিঃশেষ ও হয় না; অতএব 

খণ পরিশোধের কার্ধ্য চিরকালই চলিয়া থাকে । ভক্ত ভগবান্কে 

প্রীত করিতে পারেন, কিন্তু ভগবান্ ভক্তকে পরিতৃপ্ত করিতে 
পারেন না। এই শ্শিত্তই তিনি গোপীদিগের নিকট আপনাকে 

খণী বলিয়া স্বয়ং স্বীকার করিতেছেন । দ্বিতীয়তঃ ভগবান্কে 

“ভগবান্” বলিয়া কে চিনিত ! ভক্তইত ভগৰান্্কে ভগবান্ করিয়া 

রাখিয়াছে। ভক্তই সমস্ত সংসারন্থুখ তুচ্ছ করিয়া,-- সংসারের 

সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া,__-পরিপুর্ণ ভগবতস্থখ আস্বাদন- 

পুর্ববক জগতে প্রচার করে এবং সেই জন্যই, সেই পুর্ণানন্দের 
লোভেই নিখিল মানবকুল তাহার অর্চনা করিয়া থাকে । ভক্ত 

যদি তাহার শোক-তাপশুন্য, আধিব্যাধি-বিরহিত, নিত্যানন্দময় 
নিত্যধামের কথা জগতে প্রচার না করিতেন, ভক্ত যদি তাহার 

অসীম অহৈতুকী দয়ার কথা উচ্চন্বরে ঘোষণ! ন। করিতেন এবং 
ভক্ত যদি তাহার অসীম মহিমার কথা উচ্চক্টে সংকীর্তন ন 
করিতেন, তবে তাহাকে কে চিনিত ? কে তাহার গুণগান করিত? 

কেই ব1 তাহাকে অচ্চনা করিত ? একান্তিক ভক্ত সকলের সহিত 

সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়! তাহাকে চিনিলেন,__ তাহার মহিমা প্রচার 

করিলেন,_তাঁই তিনি অখিলেশ্বর বলিয়া! পরিচিত, সমাদৃত ও 

অচ্চিত হইলেন; কিন্তু অখিলপতি কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে 

পারেন না] । ভত্ত, অতক্ত, জ্ঞানী অজ্ঞানী, জীব অজীব সমস্তই 



জীকষ্-রাসলীলা। ২৯৩ 

ডহাকে পরিদর্শন করিতে হয়, সুতরাং তিনি এঁকান্তিক ভক্ত- 

মাত্রেরই নিকট অনন্তকালের জন্য খণী; তগবপ্রাণ। গোপী- 

দিগের নিকট যে তিনি খণী, এ কথা বলাই বাহুল্য মাত্র । লোকে 

তাহাকে সর্বশক্তিমান ও সর্ববসমর্থ বলিয়! জানে, অথচ তিনি 

তক্তের খণ পরিশোধ করিতে পারেন না! আবার তিনি 

সত্যস্বরূপ, সুতরাং অলীক অক্ষমতার ভান করিয়া তাঠার 

ইন্সল্ভেপ্ট লইবারও উপায় নাই; কাষে কাষেই তাহাকে 
উদ্বারচিত্ত উত্তমর্ণের শরণাগত হইতেই হইল এবং বলিতে হইল, 

তোমাদের নিজগুণেই আমার খণ পরিশোধ হউক। (ধন্য 

ব্রজগোপী-ধন্য এঁকাস্তিক ভক্ত !!) 
এখন আমরা শান্ত্রানুমোদিত, সর্ববা'ভূত ও আমাদের অভি- 

প্রেত প্রকৃত সিঞ্ধান্ত বলিব। প্রকৃত সিদ্ধান্ত, ভগবান ভক্তের 

নিকট চিরধণী এবং ভক্তও ভগবানের নিকট চিরখণী। পৃথিবীর 
ব্যাপার দেখিয়াই অপার্ধিব বিষয় বুঝিয়া লইতে হয়। পার্থিব 
রাজা প্রজার নিকট খণী এবং প্রজাও রাজার নিকট খণী; 

অসি-চ্মহীন গঙ্গারাম সর্দারের শ্থায় প্রজাহীন রাজা হাস্যরসের 

আলম্বনমাত্র। বস্তৃতঃ প্রাজ। লইয়া! রাজা এবং রাজ! লইয়াই 

প্রজা; রাজা প্রজাকে রক্ষা! করেন, প্রজ্জাও রাজাকে রক্ষা করে। 

এইরূপ খণের আদান প্রদানেই পার্থিব রাজ্য চলিয়। থাকে। 

এক পক্ষ এই খণ হইতে মুক্ত হইলেই রাঙ্ উঠিয়া যায়। 
মপ্রাকৃত অনশ্বর আনন্দময় রাজ্যও প্রেমময় শুদ্ধ জীবের এবং 

মানন্দময়-ভগবানের প্রেমানন্দের পরস্পর. খণ-বন্ধনেই 



২৯৪ শ্রীকফ্ণ-রাসলীলা। 

অনাদিকাল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আনন্দলিপ্প, ভক্ত ভগবং, 
প্রদত্ত অবিচ্ছিন্ন বিমলানন্দলীভে ভগবানের নিকট খনী এবং 

প্রেমপ্রিয় পুরুষোত্তমও ভক্তদত্ত অকৈতব প্রেমাম্বাদনে ভক্তের 

নিকট খণী। কোন পক্ষেরই কখনও এ খণ পরিশোধ হইবে 
না; উভয় পক্ষেরই এ খণ অনাদিক।ল হইতে চলিতেছে এবং 

অনস্তকাল পর্ধ্যস্ত চলিবে, কখনও কিছুমাত্র উন্নুলও যাইবেনা। 

এইএউভয়তঃ অকারণ খণের বন্ধনেই গোলোকাদি ভগবদ্ধাম নিত 

প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এক পক্ষের খণ পরিশোধ হইলেই নিত 

ধাম নামমাত্র হইয়া যায় । প্রজাহীন রাজার ম্যায় ভক্তহীন ভনীয 

ভগবান্ও কেবল নামমাত্র । তক্ত লইয়াই ভগবান্ এবং তগ 

বান্ লইয়াই ভক্ত | উত্য়েই পরস্পর রক্ষা! করিতেছেন । এম্থে 

কমলাপতি গেপীর্দিগকে বলিলেন,__“চিরজীবনেও তোমাদের খা 

পরিশোধ করিতে পারিব না।” আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, 

কৃষ্ণ-কপা-ভাজন গোপীগণও মনে মনে বলিয়াছিলেন,--“দয়াময় 

তোমার শ্রীপদাশ্রিত এই দ্াসীগণ অনন্তকালের জন্য তোমা 
কপাময় পদ্দকমলেব নিকট খা'ণী রহিল।” অপ্রাকৃত ধামে' 

এই এক অপ্রাকৃত রহস্য,__কোনে! পক্ষেরই অভাব নাই অথ 

উভয় পক্ষই চিরঞ্ধণী, কোনো পক্ষই খণ পরিশোধ করিতে চাহে, 

না, খণ যত বাড়ে ততই শ্রীতি। আমরা কিন্তু, অথণী অপ্রবাসী- 

আমর! ভগবানের ধার ধারি না,- বেশ আছি !! 

ংসার-নিরসনী ও পরমানন্দ-দায়িনী শ্রীকৃষ্ণ'রাসলীলা 
প্রথম অধ্যায়ে একান্তিক ভক্তের সাময়িক ভগবদ্দর্শন ও কণিক 



শীকষ্খ-রাসলীল! । ২৯৫ | 

অন্যাভিনিবেশ জন্য অদর্শন, দ্বিতীয় অধ্যায়ে আনন্দমুর্তির অদর্শন- 

জন্য ভক্তের অনুতাপ, আত্মগ্লানি, দিরৃক্ষা, তন্নিষ্ঠত! ও তদীকারতা; 
তৃতীয় অধ্যায়ে, সমস্ত সংসার-সম্বন্ধ-বিস্মরণপূর্ববক অমুক্ষণ 

তগবচ্চিন্তনে ও আলাপনে কষ্ণানুরাগের পরিপাক এবং চতুর্থ 

অধ্যায়ে পুনর্ভগবগ্প্রাপ্তি। চারি অধ্যায়ে উত্তম ভক্তের 

ভগবৎ্প্রাপ্তি পর্য্যন্ত প্রদর্শন ॥ ২১ 

ইতি শ্রীকষ্জরাসলীলা-তাৎপর্য্যে চতুর্থ অধ্যায়। 



পঞ্চমোধ্যায়ও। 

পার্স 

শ্রীবাদরায়ণিরুবাঁচ ॥ 

ইথং ভগবতো৷ গোঁপ্যঃ শ্রুত্বা বাঁচঃ হুপেশলাঃ 

জনুবিরহজং তাপং তদঙ্গোপচিতাশিষঃ ॥ ১ 

অন্বন্বঃ!- তদক্গোপচিতাশিষঃ ( কৃষ্তাঙ্গসঙ্গসমৃদ্ধোৎসবাঃ ) গোপা: 

ভগবতঃ (শ্রীরুষ্ণস্ত) ইখং ( এবভূতাঁঃ) সুপেশলাঃ ( মনোহারিণীঃ) 

বাঃ (বাক্যানি ) শ্রত্বা (আকর্টয) বিরহজং ( ভগবদদর্শনজনিতং ) 

তাপং ( মনোব্যথাং ) জঙ্থঃ ( তত্ুঃ )1১ 

্রযস্ত্রিংশে ততে। গোপীমণ্ডলীমধ্যগো হরি; । 

প্রির়াস্তা রষয়ামাস হূদিনীবনকে লিভ | 

টীকা ।-_তত্তদ! হে অঙ্গ রাজন! যদ্বা, তসা তগবতোহঙ্গেন বপুষা 
করচরণাদ্যবয়বৈব উপচিতাঃ সমৃদ্ধাঃ আশিষে স্বাসাং তাঃ ॥ ১ 

অন্যুবাঁদ।- ভগবানের অঙ্গসঙ্গলাতে পরমানন্দিত গোপী- 

গণ ভগবানের শ্রীমুখনিংশ্থুত এইরূপ মনোহারিণী বাণী শ্রবণ 

করিয়া বিরহজন্য সন্তাপ পরিত্যাগ করিলেন ॥১ 



শ্রীকষ্খ-রাসলীল! । ২৯৭ 

তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈ2 | 

সত্রীরত্বৈরন্বিতঃ শ্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবানভিঃ ॥২ 

অন্বস্ত্ঃ ।_ গোবিন্দঃ (শ্রীুষ্ণ ) তত্র ( তম্িন স্থানে  অনুব্রতৈঃ 
( অন্নু অন্ুরূপং স্বাভিপ্রায়ান্থসারি ব্রতম্ আচরণং যেষাং তৈঃ) প্রীতৈঃ 
(আনন্দিতৈঃ) অন্তোন্ঠাবদ্ধবাহুভি; (পরম্পরগৃহীতহস্তৈঃ) স্ত্রীরৈঃ 
(সত্ীযু রত্বানি রত্বতুল্যানি শ্রে্ঠানি তৈ: গোপীজনৈঃ সহ ) অন্বিত: (মিলিত: 

সন্) রাসক্রীড়াং ( রাসাধ্যাঁং লীলাং ) আরভত ( কর্তং প্রববৃতে )॥২ 

টীকা ।-_রাসক্ৰীড়াং রাসো নাম বহুনর্ভকীধুক্তে। নৃত্যবিশেষঃ। তাং 

ক্রীড়াম্ অন্যোন্যমাবন্ধাঃ সংগ্রথিত! বাহবো ধৈস্তৈঃ সহ ২ 

অন্যু্বাদি ।-_সেই স্থানে ভগবান গোবিন্দ পরমানন্দিত 

নিজানুবস্তী নারীকুল-শিরোঁমণি গোপীগণের সহিত মিলিত হইয়া 
রাসলীল! আরম্ত করিলেন ॥২ 

তাহুপর্থ্য ।--এই শ্লোক প্রকৃত রাদলীলার কথ! আরব্ধ 
হইল। রাসলীলাই আমাদের বুঝিবার বিষয়। এবিষয় আমাদের 
সামান্য বোধের অতীত; স্থতরাং এই শ্লোকের তাৎপর্য্যে অনেক 

কথা বলিতে হইবে। কিন্তু এ শ্লোকের তাতপর্য্যে আমরা কিছুই 
না বলিয়া ইহার পরবর্তী গ্লোকে বলিতেছি; কারণ সেই 
শ্লোকেই প্রকৃত রাসের অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ২ 



২৯৮ শ্রকফ্-রাদলীল।। 

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃভো গোগীমগ্ডলমণ্ডিতঃ | 

যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে ঘয়োদয়োঃ ॥ 
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ__॥৩ 

-যং মন্যেরন্, নভন্তাবদূবিমানশতসঙ্ুলম্ | 
দিবৌকসাং সদারাণামত্যোত্ম্ক্যভৃতাত্মনামূ। 

ততো ছুন্দুভয়ে! নেছুনিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ। 
জগ্গন্ধর্বপতয়ঃ সন্ত্রীকাঁস্তদঘশোহমলম্ ॥ ৪ 

অনম্বস্রঃ।- কে গৃহীতানাং (ক্ুচেন উভয়তঃ আলিকিতানাং। 
তাসাং (গোগীনাং ) ছয়োঘ্বয়ো মধ্যে প্রবিষ্টেন যোগেশ্বরেণ ( অচিন্তা- 

যৌগবলেন ) কৃষ্ণেন গোপীমগ্ুলমণ্ডিতঃ ( গোীনাং মও্ডলেন মণ্ডিত। 

শোভিতঃ ) রাসোৎনসবঃ (রাসাখ্যন্থখময়লীলাবিশেষঃ) সংপ্রবৃতত 

( সম্যক্ প্রবর্তিতঃ,প্রার্ঃ ) স্তিয়ঃ ( গোপ্যঃ ) বং (শ্রীকুষ্ণং) ম্বনিকট! 

(নিজনিকট এব স্থিতং ) মন্যেরন্ ( নিশ্চিতবত্যঃ ) ॥ ৩ 

তাবৎ (তৎক্ষণমেব) নতঃ ( আকাশঃ) অত্যোৎসুক্যতৃতাত্বনাং 

(অত্যোৎম্থক্যেন পরমবৈয়গ্র্যেণ তৃতঃ পূর্ণঃ আত্মা চিত্তং যেষাং তে 

তেষাং) দদারাণাং (ন্ত্রীকাণাং ) দিবৌকপা!ং (দ্যোঃ স্বগ্ঃ ওকঃ নাসস্থানং 

যেষাং তে তেধাং দেবানাং) বিমানশতস্কুলংঘ বিমানানাং ব্যোমযানানাং 

শতানি তৈঃ সন্কুলং সমাচ্ছন্নম্ ) [ অভূৎ ]1 

ততঃ ( তদনস্তরং ) ছুন্দুভয়ঃ ( দিব্যবাদ্যবস্্বিশেবাঃ ) নেছেঃ ( শবার 

মানাঃ বভৃবুঃ ) ) পুষ্পবৃয়: নিপেতুঃ $ সম্্রীকাঃ ( সপড্রীকাঃ ) গন্ধবব্পপত 

(গন্ধর্বাণাং পতয়ঃ শ্রেষ্ঠাঃ ) অমলং ( পবিভ্রং ) তর্যশঃ ( তন্ শ্রীন্কফণ্ঠ 

বশঃ কীর্তিং ) জগ্তঃ ( গীতবস্তঃ )॥ ৪ | 



প্কৃষ্-রাসলীলা। ২৯৯ 

চীকা ।--তৎসাহিত্যমভিনযেন দর্শয়তি রাসোৎসব ইতি অক্ষরচতুষটয়া- 
ধিকেন সার্ধেন *। তাসাং মণ্ডলরূপেণাবস্থিতানাং ছয়োছ্ব যোর্মধ্যে প্রবিষ্টেন 
তেনৈব কণ্ঠে গৃহীতানা মুভয়তঃ সমালিঙ্গিতানামূ। কথভ্ভৃতেন ষং সর্বাঃ 
তি স্বনিকটং ম'মেবা্লিইঈবানিতি মন্যেরন। তেন তর্থং ঘয়োদব রোম ধ্যে 
প্রবিষ্টেনেত্যর্থঃ। নম্বেকস্ত কথং তথা প্রবেশঃ সর্বসন্নিহিতে বা কুতঃ 

স্বৈকনিকটস্থত্বাভিমানস্তাসামিত্যত উক্তং যোগেশ্বরেণেতি অচিস্তাশক্ি- 
নেত্যর্থঃ ॥ ৩ 

টাক1।- তাবৎ তৎক্ষণমেব অতোণীৎস্থক্যমনঙ্গাং দেবানাং সন্ত্রীকাণাং 

বিম'নশতৈঃ সন্কীর্ণ নভো বতৃব ৪ 
পপি 

অন্নযুলাদ ।- ব্রজগোপীগণ পরম শোভাময় মগুলাকারে 

দাড়াইলেন ; যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মগ্ডলস্থ দুই ছুই গোপীর মধ্যস্থলে 

প্রবেশ করিয়! তীহাদ্দের সকলেরই কধারণ-পূর্ববক রাসোত- 
সব আরম্ভ করিলেন। গোপীদ্দিগের প্রত্যেকেই মনে করিলেন, 

“কৃষ্ণ আমারই কাছে আছেন, অন্য কাহারও কাছে নাই | তৎ- 

ক্ষণা রাসদর্শনোত্সুক সন্ত্রীক স্তররগণের শত শত বিমানে 

আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া! গেল; তাহার পর ছুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্প- 

বৃষ্টি হইতে লাগিল এবং প্রধান প্রধান গন্ধব্্বগণ আপন আপন 
পত্বীদিগের সহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র মহিমা গান করিতে 
লাগিলেন ॥ ৩।৪ 

চি 
২ শীত পলা 

: ভীহুপ্ধ্য ।-রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময়ী ব্রজগোপীদিগ 
লইয়া মহারাস আরস্ত করিলেন। রাস কাহাকে বলে, “রান” 



৩০০ শ্ীকষ্ণ-রাসলীলা 

শবের প্রকৃত অর্থ কি, এখন আমর! শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে, 
ষথামতি তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। রাসলীলার 
তাৎপর্য অতিগভীর; সুতরাং হুরুহ। বেদাদি শান্তর এবং মহান্ুভব 
টাকাকারদিগের অভিপ্রায় অবলম্বন করিয়াই ইহার প্রকৃত তথ্য 
আবিষ্কার করিতে হইবে। 

রাঁসক্রীড়ার সামান্য লক্ষণ রসশান্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, 
“নটেগৃহীতকগীনামন্তোন্যাত্তকরশ্রিয়াম্। নর্তকীনাং ভবে্রাগে 
মণ্ডলীভূয় নর্তনম্ ॥% অর্থাৎ নট ও নর্তকীগণ মগুলাকারে 
দাড়াইলে, নটগণ নর্তকীদিগের ক ধারণ করিলে, নর্তৃকীগণ 
পরস্পর করধারণ করিয়া তাহাদের সহিত যে নৃত্য করে, তাহার 
নাম “রাস” । শ্রীমন্তাগবতের সর্ববপ্রধান টাকাকার প্রীধরম্বামী এ 
লক্ষণ ধরিয়াই বলিলেন,__-“রাদো নাম বনুনর্তকীযুক্তো নৃত্য- 
বিশেষঃ” অর্থাৎ বনু নর্তকীযুক্ত নৃত্য-বিশেষের নাম রাস । আবার 
এই শ্রীধরম্বামীই রাসলীলার প্রথম শ্লোকের ব্যাখায় বলিয়াছেন,__ 
“তম্মাদ্রাসক্রীড়াবিড়ম্বনং কামজয়াখ্যাপনায়েতি তত্বম্” অর্থাৎ 
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কামজয় প্রদর্শনের নিমিত্তই রাসলীলার অনুকরণ 
করিয়াছেন, ইহাই প্রকৃত তন্ব। শ্রীধর স্বামীর অভিপ্রায়ে 
তগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নর্তকীযুক্ত প্রাকৃত রাসলীলার অনুকরণ করিয়া 
ছিলেন, প্রাকৃত নটনটার অনুকরণে অপ্রাকৃত প্রকৃত রসতত্বই 
প্রচার করিয়াছেন । আমরাও পুনঃপুনঃ বলিয়াছি, প্রাকৃত জগতের 
দৃষ্টান্তেই অপ্রাকৃতধামের আভাস গ্রহণ করিতে হইবে, ভগবান্ও 
প্রাকৃত নটনটীর ন্যায় লীলা করিয়! হুর্গম তত্বপথ স্থ্গম করিয়া 



শ্রকষ্ণ-রাসলীলা। ৩০১ 

দিলেন। প্রাকৃত রলগভূমিতে পুরুষ নারী সাঁজিয়া, সুশীল চোর 
াজিয়! এবং মুর্খও পণ্ডিত সাজিয়া অভিনয় করে ; অর্থাৎ যে যাহা 

নয়, সে তাহারই অনুকরণ করে। তবেই আমরা স্বামীর ব্যাখ্যায় 

আপাততঃ বুঝিলাম, ভগবানের রাঁসলীলায় প্রাকৃত রাঁসলীলার 

অনুকরণ অর্থাৎ রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত মাঁনৰ নট নহেন এবং 

রাসেশ্বরী গোপীরাও প্রাকৃত মানবী নর্তকী নহেন; নট ও 

নর্তকীর ন্যায় সাজিয়। তাহাদের অনুকরণ করিয়াছিলেন 

মাত্র। 
ভগবানের লীলা তিন প্রকার ; নিগুণে অর্থাৎ অপ্রাকৃতগুণে 

নিত্য চিন্ময় অপ্রাকৃত ধামে নিত্যলীলা, প্রত্যেক জীবের হাদয়াস্তুরে 

আধ্যাত্মিক লীলা এবং অপ্রাকৃত হইয়াও প্রাকৃতের ন্যায় প্রতীত 

চাদাচিওক পার্থিব লীল|। এই পার্থিব লীলা শ্রীবৃন্দাবনে, শ্রীমথুরা 
[মে এবং শ্রীদ্বারকাধামেই হইয়া থাকে । এই তিন লীলার মধ্যে 

শীবৃন্দাবন-লীলাই প্রধান এবং সমস্ত বৃন্দাৰবন-লীলার মধ্যে 

ামলীলা ই প্রধান ; কারণ, রাসলীলাই নিত্যানন্দময়ী নিত্যলীলার 

সাদর্শ। কিন্তু এখনো আমরা তাহা! বুঝিতে পারিলাম না। 

মারও অনুসন্ধান করিয়া দেখি। 

গৌরানুচর প্রভু সনাতন গোস্বামী তাহার তোবণীনাম্থী 
টাকায় লাখয়াছেন,_:“রাসঃ পরম-রসকদম্বময় ইতি যৌগিকার্থঃ” 
মর্থাৎ রাস শব্দের যৌগিক অর্থ পরম-রসময়ী লীল1। ভক্তিরসা- 
দত মহানুভৰ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাহার সারার্ঘদশিনী-নান্মী 

টাকায় লিখিয়াছেন,-_“নৃত্য-গীভ-চুম্বনালিজনাদীন1ং রসানাং সমূহে 



' নত৩২ শ্রীককষ্ণ-রাসলীলা । 

রাসস্তন্ময়ী ক্রীড়া” অর্থাৎ যে লীলায় নৃত্য, গীত, চুম্বন ও 'আলিম- 

নাদি রদ-সমূহ আছে তাহাই রাসলীল!। 

/ তত্ব-বিচার ও রসাম্বাদন এক দলে হয় না। অগ্রে তত্ববিচার 

করিয়৷ পরমতত্ব স্থির করিতে হয়; তাহার পর লীলারসের 

আস্বাদন । কৃষ্ণলীল! ভাবুক ও ভক্তের আস্বাদনের সামগ্রী, 

বিচারের বস্ত নয়। ভোজন করিতে বসিয়া, এ তণডুল কোথায় 
জন্মে কেমন করিয়া জন্মে-ইহার মুল্য কত, ইহার 

গুণ কি; এইরূপ বিচার আরম্ভ করিলে, আহারে স্থখ হয় না, 

অন্নের আম্বাদন পাওয়াও যায় না। যদি তলের তথ্য জানিতে 

হয়, তবে অগ্রে জানিয়! আহারে উদ্যত হও, আস্বাদন পাইবে। 

রোগাক্রান্ত ব্যক্তি বৈদ্দত্ত ওষধ সেবন করিবার সময়ে যদি 

ওঁষধের তন্ববিচারে প্রবৃত্ত হয়, তবে আরোগ্যলাভ কর! দুরে 

থাকুক, সে জীবন হারাইবে। শ্রীকৃষ্ণ-লীল। আস্বাছ্ বস্ত্র ও 

ভবরোগীর অব্যর্থ মহৌষধ । মহর্ষি কৃষ্ণ ছৈপায়ন শ্রীমন্তাগবতের 

প্রথম হইতেই নবমস্কন্ধ পর্য্স্ত ভগবত্তত্ব, জীবতত্ব, মায়াতত্ব ও 

অবতারতত্ব প্রভৃতি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়, বেদাস্তের ভাষ্য স্বরূপে 

বিচার করিয়া বুঝাইয়া দিলেন । তাহার পর আস্াগ্ ও ভবৌষধ 

ভগবল্লীল! আরম্ভ করিলেন। শ্ত্রীধরস্বামী' প্রভৃতি লোকহিতৈষী 

রসজ্ঞ টাকাকারগণও সাধক শ্রোতৃবর্গের ও পাঠকবর্গের হুখানু- 

ভবের জন ব্যাসবার্ণত লীলারদই পরিস্ফ,ট করিয়া দিলেন।__ 

লীলা ব্যাখ্যায় তত্ববিচার করিলেন না। কিন্তু আমর! সাধক নহি, 

সাধন করিবার বাঞ্চাও রাখিনা, ভগবল্লীলা শুনিয়াই চরিতার্থ 



শ্রীকফ-রাসলীল!। ৩৭৩, 

হইব, এ বিশ্বাস আমাদের নাই) স্বতরাং ছূর্বেবোধ রাস-সন্বস্কীয় 
তত্ববিচারে দুঃসাহস করিতে হুইল। 

/ “রর শব্দের উত্তর “ঘঙ* প্রত্যয় করিলে “রাস* শব নিষ্পল্ন 

হয় এবং তাহাতে অর্থ হয় রস-সম্বন্ধীয় 1 সকল রসের সমূহ। 

সাহিত্যদর্পণ-নামক অলঙ্কার শান্দ্ে “রস” শবের বুশুপত্তি 
দেখাইয়াছেন, “রস্থাতে আস্বাস্ভতে অসৌ রস£” অর্থাৎ যাহ! আস্া- 
দন কর! যায়, তাহাই রস। আবার এ গ্রন্থেই বলিয়।ছেন, 

“বিভাবেনামুভাবেন ব্যক্তঃ সধগারিণা তথা । রসতামেতি রত্যাদিঃ 

স্থায়ী ভাবঃ সচেতদাম্।৮ শৃঙ্গারাদি রদের রত্যাদি স্থায়ী ভাব 
বিভা, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবনার! অভিব্যস্ত হুইয়৷ রসতা 

(অস্বাগ্তা) প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আস্বাদনের সামগ্রী হইয়! দাঁড়ায় । 

অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে রস নয় প্রকার ; শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, 

রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভত্ুস, অদ্ভূত ও শান্তরস। তাহা হইলে 
আমর! বুঝলাম, শৃঙ্গারের স্থায়ী ভাব রতির মধ্যে রস আছে এবং 
হাশ্যের স্থায়ী ভাব হাস্তের মধ্যে, করুণের স্থায়ী ভাব শোকের মধ্যে, 

রৌদ্রের স্থায়ী তাব ক্রোধের মধো, বীরের স্থায়ী ভাব উৎসাহের 

মধ্যে, ভয়ানকের স্থায়ী ভাব ভয়ের মধ্যে, বীভণুসের স্থায়ী ভাব 

দ্বার মধ্যে, অদ্ভুতের স্থাঁয়ী ভাব বিল্ময়ের মধ্যে এবং শাস্তের স্থায়ী 

তাৰ শান্তির মধ্যে রস অর্থাৎ আস্বাঘ্ভ বস্তু আছে। এ সকল রসের 

বাস্তব ঘটনায় বা অভিনয়ে কিংব৷ শ্রবণকীর্তনে আমর! আস্বাদন 

করি কেবল আনন্দ । প্রগাঁট অভিনিবেশের সহিত চিন্তা করিলে, 

আমর! বেশ বুঝিতে পারি, আনন্দ ভিন্ন আমাদের আস্মাদ্য বস্তুই 



| ৩৫৪ প্রকু্-াসনীল । 

নাই। শৃক্গারের মধো'ও হান্তের মধ্যে আনন্দ ্ুস্প্উই আছে; 
শান্তের মধ্যেও আনন্দ বুঝিতে পারা যায়; করুণাদি অপর 

সকল রসেরও আস্বাদ্য আনন্দ । যেব্যক্তি প্রিয়জনের বিরহে 

কাতর-প্রাণে রোদন করে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে 

পারা যায়, দেই শোকাত্মক রোদনের অন্তস্তলে অস্ফ,ট আনন্দ 

রহিয়াছে ; বুঝিতে পার! যায়, রোদনের আধারই আনন্দ। 

সেইরূপ রৌদ্র, বীর, ভয়ানক এমন কি ঘ্বণাত্মক বীভগ্স রসের 

অন্তরেও আনন্দের অনুসন্ধান পাওয়া যায়। যে যাহাতে আনন্দ 

পায়না, তাহার মন সে কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হয় না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। 

যে কীদিতে যায়, সেও কীদিয়া আরাম পায়, যেযুদ্ধ করে সে 

তাহাতে আনন্দ পায়, ষে ক্রুদ্ধ হইয়া অন্যের অনিষ্ট করিতে উদ্যত 

হর, সেও আনন্দ প্রণোদিত হইয়াই তাহাতে প্রবৃত্ত হয়। আবার 

কটু, তিক্ত, অন্ন, কষায়, লবণ ও মধুর এই ছয় রসনাস্থাস্ রসের 

মধ্যেও আন্বাদ্য কেবল আনন্দ । একজন মিষ্ট খাইতে ভালবাসে, 

আবার একজন কটু অর্থাৎ ঝাল ভিন্ন কোনো ব্যঞ্জনই ভক্ষণ 

করিতে পারে না ।: ঝালে জিহব! জ্বালা করে, কিন্তু যে ঝাল 

ভালবাসে, সে তাহাতেই আনন্দ পায় । একজন দাত! নিজধন 

অন্যকে দান করে, এক জন চোর অন্যের ধন অপহরণ করে, 

একজন বিলাদী আপন সঞ্চিত ধন নানা প্রকারে ভোগ 

করিয়া! ইল্দিয়ের তৃণ্ডিসাধন করে, আবার একজন কৃপণ 

কাহাকেও কিছু না দিয়া এবং নিজেও ভোগ না করিয়া মঞ্জযা 

মধ্যে ধন আবদ্ধ করিয়! রাখে । ইহার! সকলেই সম্পুর্ণ বিভিন্ন 
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আচরণ করে বটে কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য বা আন্বাদ্য 
সেই আনন্দ। আনন্দের জন্যই সমস্তজীব দিবানিশি ছট্ফট্ 
করিয়! বেড়াইতেছে, এবং ছট্ফটু করিয়াই আনন্দ পাইতেছে। 
ফলতঃ পণ্ডিত মূখ? ধনী দরিদ্র, সাধু অদাধু, বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী 

পুরুষ প্রভৃতি সকলেই সেই এক আনন্দের অনুসন্ধান করিতেছে, 
এবং অনুসন্ধান করিম্নাই কথঞ্ি আনন্দ আস্বাদন করিতেছে 
সাধু চোরকে নিন্দা করে, চোর সাধুকে নিন্দা করে, দাতা 
কূপণকে মিন্দ। করে, কৃপণ দাতাঁকে নিন্দ| করে, ধার্মিক 

নাতলকে নিন্ম! করে, মাতাল খধান্মিককে নিন্দা করে ভোগী 

বরাগীকে শিন্দা করে, বিরাগী ভোগীকে নিন্দা করে বটে, কিন্তু 
গকলেরই উদ্দেশ্য এক,--লক্ষ্য এক,_-আস্বাদ্য এক,__সেই 
আনন্দ। মানবের কথা দূরে থাকুক, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ 
প্রভৃতি সমস্ত ইতর জীবেরও উদ্দেশ্য ও আম্বাদ্য__সেই 
এক আনন্দ । 

এক স্থানে যাত্র। হইতেছে,_-গায়ক “তান! নানা” করিয়! 

গান গাইতেছে,_-ঢোলক “তেরে খেটে তা” করিয়া বাজিতেছে,-- 

বেহালা ক্যা কৌ” করিতেছে,_মন্দিরে 'টুং টাং' করিতেছে 
এবং তনুর! ম্যাও ম্যাও* করিতেছে ; সকলেরই বাহিরের স্ুর 
ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু সবই যে, এক হ্থুরে বাঁধা আছে, ইহা সংগীতঙ্ঞ 

লোক বুঝিতে পারে। সেইরূপ জগত্-যাত্রাতেও কেহ 
হাসিতেছে, কেহ কীদিতেছে, কেহ দান করিতেছে, কেছ 

রি করিতেছে, কেহ চাঁকরী করিতেছে, কেহ চাকর 
৬, 
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রাখিতেছে, কেহ বেচিতেছে, কেহ কিনিতেছে, কেহ 

খাইতেছে, কেহ মাখিতেছে ইত্যাদি নানা জীব নানা কার্থে 

ব্যাপৃত আছে। সকলেরই বাহিরের কার্য দেখিলে মনে হয়, ভিন্ন 

ভিন্ন ব্যক্তির উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু বস্ততঃ তাহা নহে; 

সকলেরই মুল উদ্দেশ্য,--আসল আস্বাস্ এক,--সেই আনন্দ। 

অতএব জগত-যাত্রাতেও দেই এক স্ুর'সেই এক আনন্দের 

হুরেই জগত বাধা রহিয়াছে । 

শ্রাতিও বলিয়াছেন, _-“আনন্দ হইতে জীব উৎপন্ন" হয়, 

আনন্দেই জীবিত থাকে এবং আনন্দেই.লয় প্রাপ্ত হয় ।” এখন 

আমর! বুঝিলাম, আনন্দই জীবের উদ্দেশ্টা এবং আনন্দই জীবের 

একমাত্র আন্মাগ্ভ। পূর্বের আমরা দেখিয়াছি, যাহা আস্বাপ্, 

তাহারই নাম রস। যদি আস্মাষ্ঠ বস্তর নাম রস হইল এবং যদি 

জানন্দই সকলের একমীত্র আ্মাস্ক হইল, তবে আনন্দই রস। 

এই রস ধিনি বুঝিতে পারেন অর্থাৎ এক সরে, এক আননে, 

একই রসে জগত বাঁধা রহিয়াছে, ইহা যিনি অবগত হইতে 

পারেন, তিনিই রসিক । 

/ আবার এক রহম্ত,_“সকলেই রস্রে অনুপন্ধান করিতেছে, 

রূসের জন্য প্রাণ উতসর্গ করিতেছে, কিন্তু কেহই আসল র; 

পাইতেছে না। রসের অর্থাৎ আনন্দের অনুসন্ধানকেই র: 

অর্থাৎ আনন্দ মনে করিতেছে এবং তাহাতেই কথঞ্চি ক্ষণিং 

শাস্তিবোধ করিতেছে । জীব যাহাকে রস অর্থাৎ আনন্দ বলি 

মনে করিতেছে, তাহা প্রকৃত রস অর্থাৎ আনন্দ নহে ; তাহা রসে 
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অর্থাৎ আনন্দের আভাস মাত্র । সেই জন্যই জীব স্থির শান্তি 
পাইতেছেন! ; বরং ক্রমে ক্রমে অধিকতর অশান্তিই অনুভব - 
করিতেছে । আমল রস বা আনন্দ পাইলেই জীবের চিরশান্তি। 

রমের বা আনন্দের এই আভাস কোথ। হইতে আদিল? 

নকল থাকিলে আসল আছেই,__-প্রতিবিম্ব থাকিলে বিশ্ব আঁছেই 

এবং আভাস থাকিলে ভাস আছেই। 

শর্মত বলিয়াছেন,_-«তিনিই রস, সেই রস পাইলেই জীব 

আনন্দময় হয়।” আবার বলিয়াছেন,-“আনন্দই বর্গের 

রূপ, সেই আনন্দেরই মাত্রা অথ আভাস মাত্রই সমস্ত 

দীবের উপজীব্য ।” এখন আমরা বুঝিলাম, ব্রঙ্গই আনন্দ এবং 

মই রস। সমস্ত জীব সেই ব্রঙ্জানন্দের বা ব্রহ্ম-রসেরই 
আভাস মাত্র আন্বাদন করিয়া থাকে । জীব যে বিষয়ানন্দ ভোগ 

করে, তাহ। ব্রহ্ষানন্দ হইতে ঝা ব্রহ্মরস হইতে তিন্ন নহে; 

অথচ প্রকৃত ব্রন্মরসও নহে । তাহ! ত্রিগুণাবৃত বা ব্রিগুণ-মিশ্রিত 

রস, সুতরাং রস হুইয়াও বিরস। যেমন তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি শীতল 

জলপূর্ণ নিশ্ছত্র কুস্ত প্রাপ্ত হইলে, অগত্যা তাহার শীতল গাত্র- 
মাত্র লেহন করে অথবা, নিজ গাত্রে ঘর্ষণ করিতে থাকে, 

তাহাতে তাহার তৃষ্ণা! তুর হয়ই না, অধিকন্তু উত্তরোত্তর 

াকুলতাই বৃদ্ধি পায়; জীবের দশা ঠিক সেইরূপই হইয়াছে । 
এই ত্রিগুণময় জগতের অন্তরেই ব্রচ্গরস রহিয়াছে; জীব তাহ! 

বাহির করিতে না পারিয়া, কেবল উহার উপরি ভাগ পঞ্চেম্তিয়ে 
বুলাইতেছে; সুতরাং শাস্তির পরিবর্তে তাহার চাঞ্চলই বাঁড়িতেছে। 
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সেই অমিশ্রিত আলল রস বাছির করিতে পারিলেই শান্তিঃ 

শাস্তি শান্তিঃ ॥ ্ 

এখন দেখ! গেল, ব্রক্মই আনন্দ এবং ব্রক্মাই রস ; অতএব রসের 

তার্থাশ পব*" নার লীলার নাম “রাসলীলা” ৷ সেই সচ্চিদাননা- 

স্বরূপ পরধন্দাই বিগ্রহবান্ শ্রীকৃষ্ণ । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং 
বলিয়াছেন,.__পক্র্ণো হি প্রতিক্ঠাছম অর্থাৎ আমি ব্রঙ্গের 
প্রতিষ্ঠা, --ঘনাভূত ব্রহ্ম ৷ সেই ঘনীভূতব্রক্ষের রাসলীলা! প্রকৃতির 
বাছিরে অ প্রাকৃত ধামে নিত্যই হইতেছে । রসরাজ শ্রীকৃষ্চ আপন 

ংশ বা শক্তিম্বরূপ শুদ্ধ জীবগণকে লইয়া প্রতিনিষতই রসময়ী 

লীলা করিতেছেন। জীব ভগবানের স্বরূপানন্দ আস্বাদন 

করিতেছে এবং ভগবান্ স্বয়ং আনন্দন্বরূপ হইয়াও প্রেম-স্বভাৰ 

শুদ্ধ জীবের সহজ প্রেমে পরানন্দ পাইতেছেন। সেই অনাদিসিদ্ 

নিত্য রাসলীঙ্গাই, জীবের স্ুখবোধের জন্য শ্রীবৃন্নাবনে, প্রারকত 
রাঁসলীলার আকারে অভিনীত হুইয়াছে। এখন আমর! সেই 

নিত্যধামন্থ নিতারাসলীলার আলোচন! করিয়া, বৃন্দাবনস্থ রাম" 

লীলা শারও বিশদ ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিব। 
আমাদের শান্ত্রনুসারে সৃষ্টির আদি অন্ত নাই। তবে, 

সৃষ্টি হইতেছে যাইতেছে, এরূপ আদি আদি মন্ত আছে; এক 

বারে ছিলনা, এইবার নৃতন হইল, এরূপ আদি নাই; স্তৃতরাং 

অস্তও নাহ। যখন. প্রাকৃতিক মহাপ্রলয়ে সমণ্ ব্রন্মাণ্ড লয় 

প্রাপ্ত হয়, তখন একমাত্র ব্রহ্মই থাকেন, আর কিছুই থাকে না! 
্রক্ম সত, চ ও আনন্দ স্বরূপ। ত্রঙ্গাগুস্থ সমস্ত জীব তাহাতে 
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লীন হইয়া থাকে,_-একবারে নাশপ্রাপ্ত হয় না। আবার স্ৃষ্ি- 
কালে নিজ নিজ বাসনামুরূপ অদৃষ্টামুসারে পূর্বের সায় ভি্ 
ভিন্ন আকারে ও ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবে বহির্গত হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, 

_পর্ষীহা হইতে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, ধাহাতে জীবিত থাকে 
এবং ধাঁহাতে লীন হয়, তিনিই ব্রহ্ম 1৮ বাসনা-বিশিষ্ট জীব শুদ্ধ 
ব্রন্মে লয় প্রাপ্ত হয় না,--ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতেই লীন হইয়! 

থাকে। আবার প্রকৃতি পরব্রদ্ষে লীন হইয়৷ অবস্থান করে। 

যদিও তখন সকলই এক।কার, তথাপি প্রকৃতিস্থ সমস্ত জীব 

সুম্মাকারে পৃথক পৃথক্ থাকে এবং প্রকৃতিও ততোইধিক 

সৃম্মাকারে সৃক্মমাদপি সূক্গন ত্রন্মে পৃথক ভাবেই থাকে । সমস্ত 
জীবের বাসন! ভিন্ন ভিন্ন; স্থতরাং সকলেই আপন আপন সুন্গম 

বামনার সূক্ষ্ম বেটনীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া! অবস্থান করে। 
তখন পরক্রহ্ম গন্ধবণিকের পুট্ুলীর ন্থাঁয় হইয়া থাকেন। গন্ধ- 

বণিক প্রথমে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র পুষ্রলী ( মোড়ক ) বাঁধে, তাহার পর 
কতকগুলি ক্ষুত্র পু্রলীতে একটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পুষ্টলী 
প্রস্তুত করে; আবার এরূপ ছুইচারিটি পুট্ুলীতে একটি বৃহত্তর 

পুটুলী বন্ধন করে। আপাতত দেখিলে মনে হয়, একটি পুষলী ॥ 
কিন্তু ভিতরে সব ভিন্ন ভিন্ন রহিয়াছে। প্রলয়ের অবস্থা ঠিক 
সেইরূপ। প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন বাদনাবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য জীব, 
তাহার পর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ প্রকৃতি, তৎপরে অনন্ত অপরিসীম 
পরব্রক্ম। সৃষ্টির সময় সকলই বাহির হইয়া পড়ে; কিন্তু যে 

অব জ্ঞানাজ্ত্রে বাসনার বেষ্টনী ছেদন করিতে পারে, সে আর 
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বাহির হয় না; সে নিরবচ্ছিন্ন পরক্রন্মের সমভাব প্রাপ্ত হইয় 

প্রক্কৃতির আবরণ ছেদনপূর্ববক পরক্রন্মো মিশিয়া যায়। ধাঁহার 
শ্রুতি, বেদান্ত ও গীতার আলোচনা করিয়াছেন, তাহারা এ বিষয় 

অবগত আছেন। এই যে, সৃষ্টির ব্যাপার, ইহা পর ব্রহ্মের 
একপাদ্দ বিভূতি,_মিকিমংশ অর্থাৎ অতি অল্পমাত্র বিকাশ। 
ইহার পরে অর্থাৎ প্রকৃতির বাহিরে, তাহার তরিপাদ বিভূতি,- 
বারোমান! অংশ অর্থাৎ অনন্ত অসীম বিকাশ । . এ কথাও 

শ্র্গতি এবং গীতায় আছে। শ্রুতি বলিয়াছেন,__““দমস্ত ভূত তীহায 

একপাদদ এবং স্বর্গ অর্থাৎ প্রকৃতির বাহিরে তাহার ত্রিপাদ ॥ 

প্রীমদগীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, _বিষ্টভ্যাহমিদ্ং কৃতশ্, 
মেকাংশেন স্থিতে! জগত” আমর! এই ত্রিপাঁদ বিভূতির মধোই 
রাঁনলীলার অনুলন্ধান করিব। 

.... শ্রুতি বলিয়াছেন,--“এক পরক্রঙ্মা অনেকের কামনা পূর্ণ 
করেন।” শ্রীমদগীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন--“ষে যথা মাং প্রপদ্যন্ত 

তাংস্তথৈৰ তজাম্যহম্।৮ অর্থাৎ যাহারা যে অভিপ্রায়ে আমার 

ভজন! করে, আমি তাহাদের সেই অভিপ্রায় পুর্ণ করিয়! থাকি।” 

সর্বলোক-বিদিত মহাজন-বাক্য আছে,--“যাদৃশী ভাবনা যগ্য 
পিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।” অর্থাু যাহার যেরূপ ভাবনা, শাহার 
পসিদ্ধিও সেইরূপ হইয়। থাকে। সৎ-চিৎ-আন্দম্বরূপ ক্র 

প্রকৃতির বাহিরেও অনন্ত-্বরূপে নিত্যই আছেন। জ্জানিগণ 

রন্ষের নির্বিবশেষ অনন্ত সত্তায় আপন সত্ত( মিলাইতে চাহেন) 

স্বতরাং তাহাদের সেই অভিপ্রায়ই দিদ্ধ হয়; তীহার! নির্বিবশে। 
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ব্রগ্মসত্তায় মিশ্রিত হইয়া যান। যোগিগণ ব্রহ্ষের চিদংশের সহিভ 

একাকার হইতে ইচ্ছ৷ করেন; সুতরাং ত্বাহাদের সেই ইচ্ছাই 

ফলবতী হয়; তীহার! চৈতন্য স্বরূপেই অবস্থান করেন । তক্তগণ 

পরব্রক্মকে আনন্দ-প্রধান বলিয়৷ দেখেন এবং অনন্তকাল পৃথক 
তাঁবে ব্রহ্মানন্দ আম্বাদন করিত্তে বাঁসনা করেন; ন্ৃতরাং শ্রুতি, 

গীত ও মহাজন-বাক্যানুসারে তীহাদেরও সে অভিলাষ অবশ্যই 

সিদ্ধ হয়। ভক্তের ভাব পাঁচ প্রকার,-_-শাস্ত, দাস্য, সখ্য, 

বা্সল্য ও মাধুর্য ৷ মাধুধ্য ভাবই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহা পূর্বে 
আলোচিত হইয়াছে। এই রাসলীলার প্রদ্জে মাধুর্য ভাবই 

আমাদের আলোচ্য । 

পঞ্চদশী-নীমক বেদান্তগ্রন্থে আছে,_-“ইয়মাত্মা পরানন্দঃ 

পরপ্রেমাস্পদত্বতঃ 1৮ অর্থাৎ এই জ্ঞানম্বরূপ আত্ম! আনন্দময়, 

যে-হেতুক আত্মাই পরমপ্রেমের বিষয় । আত্মা! আনন্দময় বলিয়াই 

আমাদের আত্মার প্রতি স্বাভাবিক প্রেম হইয়া থাকে । তাহ! 

হইলেই বুঝিতে হইল, আমরা প্রেমদ্বারাই আজানন্দ আন্মাদবন 
কবি। আবার শ্রুতি বলিয়াছেন,--“অগ্রে একমাত্র আত্মাই 

ছিলেন, আর কিছুই ছিলন1।” ত্গবান্ গীতায় বলিয়াছেন,--. 

“অহমাতা। গুড়াকে্শ সর্ববভূতাশয়স্থিতঃ।”৮ আমি সর্ববভূতের 

অন্তরে আত্মম্বরূপে আছি। তাহা! হইলে আমর! ছুই প্রকার 

আত্মা পাইলাম ; এক অনন্ত অসীম আনন্দম্বরূপ মুল আত্ম 

এবং অপর সর্ববজীবের অন্তরস্থ অংশীত্ম।। দেই অংশাত্মাই 

আমি,_প্রকৃত আমি; অতএব আমি আমাকেই প্রেম করি; 
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আমাকেই ভাল বাঁসি। আমরা অনেকবার বলিয়াছি, অংশের 

স্থভাব দেখিয়! রাশির স্বভাব অনুমান করা যায় । যেমন অগ্নি 

কণার দাহিক! শক্তি দেখিয়া অগ্নিরাশির দাহিক1 শক্তি অনুমিত 

হইয়া থাকে। মুল অনস্ত আনন্দস্বরূপ আত্মার অংশ জীব 
যখন আপনিই আপনার প্রতি প্রেম করিয়া আপনিই আত্ম 
অনুভব করে, তখন সেই মুল অনস্ত আনন্দ-স্বরূপ আত্মাও নিজ- 

প্রেমে নিজানন্দ আশ্বাদন করিয়া থাকেন। তিনি আপন প্রেমে 

আপনাকেই আম্বাদন করেন। যখন প্রেমদ্বারা নিজানন্দ আস্বাদন 

করেন, তখন আনন্দাম্বাদ্রনী শক্তির নামই “প্রেম” । এ আনন্দা- 

স্বাদনী শক্তি আনন্দকেও আনন্দ আস্বাদন করাইয়৷ থাকেন। 

সেই জন্য উহার অপর নাম “হলাদিনী শক্তি” । তবেই বুঝিলাম, 
তিনি আপন প্রেমাংশঘার আপন আনন্দাংশ আস্বাদন করেন। 

শক্তি শক্তিমান্কে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না এবং শক্তিমান্ও 

শক্তিকে ছাড়িয়। থাকিতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য ; অথচ 

শক্তি ও শক্তিমান্ পরস্পর বিভিন্ন বস্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

স্থাতরাং পরব্রহ্ম বা মূল আত্মা এক হইয়াও দুই এবং ছুই হইয়াও 

এক)__ঘৈতাছৈত বা বিশিষ্টাত্বৈত। 
প্রেমের অন্তরে আবার ভাব প্রেম এক, ভাব নান! প্রকার । 

প্রেমের প্রকৃতি অনুরাগ বা ভালবাসা । একই ব্যক্তিকে, তাহার 

মা ভাল বাসে, তাহার স্ত্রী ভালবাসে, তাহার ভগিনী ভাল 

বাসে ; সকলেরই ভালবাস! বা প্রেম এক, কিন্ত্ব বিভিন্ন প্রকার । 

পত্বী পতিকে মধুর ভাবে ভাল বাসে; এ মধুর ভাবও সুমন সুন্মম 
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ভবাস্তর-ভেদে শত শত প্রকার । স্তথতরাং আনন্দ-ম্ব্ূপ রসস্বরূপ 

পরব্রহ্ষের প্রেমাংশ অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হইয়া অসংখ্য ভাবে 

আনন্দাংশ আম্বাদন করিতেছে । ভিন্ন ভিন্ন ভাবের অসংখ্য 

প্রেমাংশ আপন আপন ভাবের সৃক্মাদপি সুক্ষ বে্টনীর মধ্যে 
বা গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ; এক ভাবের প্রেম অপর ভাবের প্রেমের 
সহিত মিশিতে পারে না। ইহা আমর! আমাদের ম্যায় প্রাকৃত 

বদ্ধ জীবের অবস্থা আলোচনা! করিলেও বুঝিতে পারি। পৃথিবীস্থ 
সমস্ত মনুষ্যই যেমন বাহ্াকারে পরস্পর বিভিন্ন, সেইরূপ 

হৃদয়ের ভাবে ব৷ প্রবুত্তিতে বা স্বভাবে ব| বাসনাতেও ভিন্ন ভিন্ন। 

সকল জীব চৈতন্যস্বরূপ; স্তৃতরাং একই প্রকার হইলেও ভিন্ন 

ভিন্ন ভাবের গণ্ডতীতে আবদ্ধ থাকিয়! সকলেই পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন । 

মেই জন্যই মৃত্যুর পর দেহস্থ চৈতন্য বা জীব মহাচৈতন্যে মিশিতে 
পারেনা । এ ভাবের বেষ্টনী ন| থাকিলে, সকলেই মৃত্যুর পরই 
মুক্ত হুইয়। যাইত। ্রহ্ষাণ্ডের মহাপ্রলয়েও সমস্ত জীব এ 

ভাবের ব| ভাবানুরূপ অদৃষ্টের বেষটনীতে আবদ্ধ হইয়। পৃথক্ 

পৃথক্ থাকে, ইহা আমরা পূর্বেবে আলোচনা করিযাঁছি। কিন্তু 
্রিগুণময় ভাবের বেনী ঝ| ব্যবধান জ্ঞানে, যোগে এবং প্রেমে 

বিচ্ছিন্ন হয়) স্বাভাবিক ভগবতপ্রেমের বেনী কখনও বিচ্ছিন্ন 
হয় না) উহ! নিত্যই আছে এবং থাকিবে ; কারণ উহা আদ্যন্তহীন 

পরব্রন্ষেরই অংশ বা শক্তি । এ বেষ্টনী ঝা ব্যবধান এত সুষম 

ও স্বচ্ছ যে, মানবী বুদ্ধির ধারণায় আইসে না; সেই জন্যই পর 

রন্থাকে নির্বিবিশেষ বল! হয়। বস্তুতঃ তিনি নিবিশেষ ও সবিশেষ 
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ছুইই,_জ্ঞানের নিকট নির্বিবশেষ, প্রেমের নিকট সবিশেষ। 

প্রাকৃত ভূতময় ব্যবধানও অত্যন্ত স্বচ্ছ হইলে নেত্রগো্র হয় না, 

ইহা আমরা মহাভারত পাঠে জানিতে পারি এবং নিজেও 

এক এক সময়ে অনুভব করিয়াছি। মহাভারতের সভাপর্বে 

যুধিষ্ঠিরের ময়দানব-নির্্িত সভায় কাচনির্িত কৃত্রিম ছারে 
দুর্যোধনের মাথা ঠৃকিয়া যাইতে দেখিয়াছি। ভূতময় ব্যবধান 
স্বচ্ছ হইলে, যখন নয়ন গোচর হয় না, তখন সুক্ষমা্পি সূন্মম ও 
স্বচ্ছাদপি লুচ্ছ প্রেমের বা ভাবের ব্যবধান যে মনেরও অগোচর 

হইবে, ইহা! বিচিত্র নয়। 

প্রেম ও আনন্দ যে পরস্পর নিত্য সহচর, ইহ। আমরা শালোচনা 

করিয়াছি এবং প্রেম যে প্রকৃতি স্বভাব, তাহাও বলিয়াছি, অতএব 

এ সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রেমকে আনন্দময়ের সহচরী বলা যায়। 

ভগবান্ শ্রীমদগীতায় বলিয়াছেন,_-“অপরেয়মিতত্বন্যাং প্রকৃতিং 

বিদ্ধি মে পরামূ। জীবভূভাং মহাবাহো। যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ” 

অর্থাত ভূম্যাদি অষ্ট পদার্থ আমার নিকৃষ্টা প্রকৃতি এবং জীব 

আমার পরা অর্থাু উত্তকৃষ্ট। প্রকৃতি ; যে হেতুক জীব নিজ নিজ 

কর্ণ্মদারা জগণ্প্রবাহ রক্ষা! করিতেছে । অতএৰ জীবও 

প্রকৃতি, প্রেম প্রকৃতি। এই কর্ম্দারীন জীব তগবদ্ ভজনে 

কর্ম্মক্ষয় করিয়। প্রেমরূপ| নিত্য প্রকৃতিতে মিশ্রিত হইতে 

পারে। এ প্রেমরূপা প্রকৃতি আনন্দরূপ পরম রসের সহিত নিত্য 

জড়িত, নিত্য আলিঙ্গিত, নিত্য মাধামাখি। এই যে অসংখ্য 

প্রেমরূপা প্রকৃতি বা সহচরাদিগের সহিত পরমানন্দের বা 
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পরমরসের নিত্য মিলন বা নিত্য আলিজন বা নিত্য বিহার, 

ইহারই নাম “রাসলীলা”। 

এই প্রক্কৃত রাঁসলীলা যেমন নিত্য--তেমনি অনন্ত 

অসীম। পরর্রহ্ম-স্বরূপ দয়াময় ভগবান এই সমস্ত সংসার- 

সন্তপ্ত জীবকে এ নিত্যরাঁসের পরম রল আস্বাদন করাইবার জগ্যাই 

শ্রীকৃষ্ণরূপে শ্রীবৃন্দাবনে প্রাকৃতের ন্যায় রাসলীলা করিয়ছেন। 
আপনি দেই আনন্দ-ম্বরূপেই নটবর বেশ ধারণ করিয়া এবং 
অসংখ্য নিতা সহচীরদিগকে গেপী সহচরী সাজাইয়। মণ্ডল 

কারে নাচিয়াছেন, গাইয়াছেন ও আলিঙ্গনাদ্দি করিয়াছেন। 

নিত্যরাসের অনন্তত| দেখাইবার জন্যই মণ্ুলাকারে দাড়ায়! 

ছিলেন। অনম্তভাব দেখাইতে হইলে, মণ্ডলের ম্যায় দেখাইতেই 
হয়; কেননা মণ্ডলের আদি অন্ত নাই,__অনন্তেরও আদি অন্ত 

নাই। আমর! পরব্রহ্মধকে কেবল মুখেই "অনন্ত অনন্ত? বলিয়া 

থ/কি; অনন্ত ভাঁবিতে জানিনা,_-ধারণ! করিতে পারি না। কিন্তু 

এক বস্তুকে অনন্তম্বরূপে ভাবতে গেলেই যে. মগুলাঁকার হইয়! 

পড়ে, তাহা বুঝিতে পারি। মহাসাগরের মধ্যস্থলে দীড়াইয়া 
চারি দিকে ফিরিয়া,ঘুরিয়। দেখিলে, মগ্ডলাকার দেখ! যায়, 

অপার জলরাশিও মগুলাকার, এবং অনন্তবিমারিত আকাশও 
মগুলাকার বলিয়৷ প্রতীয়মান হয়। অতএব, ষাহার। আমাদের 

স্তায় কেবল মুখেই ব্রহ্গ অনন্ত, ব্রঙ্ধ অনন্ত বলেন, তাহাদের 

কথা পৃথকৃ; কিন্তু ধাঁহার। ভাবুক, ধাহার! চিন্তাশীল, তাহারা 
অনম্থ ভাবিতে গেলেই দেখিবেন--মগুলাকার ? যাহার মধ্যস্থলে 

) 
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্রাড়াইয়। সকলদিকেই সমান্তরাল দেখ! যাঁয়, তাহাই মণ্ডল; 

অনস্তেরও যেখানে ধাড়াইয়া দেখিবে, সকল দিকেই সমান্তরাল 

দেখিতে পাইবে ; অতএব অনন্তকে বুঝ!ইতে হইলে, মণ্ডলাকারেই 
বুঝাইতে হইবে। আমরা যে, গোলাকার শালগ্রাম শিলায় 
বিশ্বব্যাপী বিষুর পৃজ! করিয়! থাকি, তাহাও অনন্ত সত্বাস্বরূপ 
নির্ধিবশেষ ব্রচ্ষের আদর্শ। পৃথবীর চিত্রাঙ্কিত একটি কু 
গোলক অবলম্বন করিয়া যখন বিপুল! পৃর্থীর ধারণা কর! যায়, 

তখন বৃন্দাবনের রাসমগুল অবলম্বনে অনন্ত প্রেমানন্দের মগ্ডলও 

কবি ধারণ! কর! যাইতে পারে । 

আমরা পূর্বে বলিয়াছি শ্রীবৃন্দাবনে ভগবৎ-প্রিয়তম! গো 
অপংখ্য ; এখন সে কথা মিলিয়া গেল। অনেকে বলিবেন,_ 

অসংখ্য গেগী সীমাবদ্ধ বুন্দাবনে স্থান পাইল কিরূপে ? তাহার 

উত্তরে আমরা বলিব,-যেমন অনন্ত বুঝিবার উপাঁয় নাই, বৃহত 

মণ্ডল দেখিয়াই বুঝিতে হয়, সেইরূপ অসংখ্যও বুঝিবারও উপায় 

নাই, বহুসংখ্যক ধরিয়াই বুঝিতে হইবে। 

আমর! মূল শ্লোকে দেখিলাম, প্রত্যেক গোপীর বামে দক্ষিণে 

উভয় পার্খেই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ ছুই হস্তে প্রত্যেক গোপীর ক 

ধারণ করিয়! আছেন। মগুলের শোভ! দেখাইবার জন্য 

আপাততঃ এরূপ বল! হইয়াছে; কিন্তু বস্ততঃ কৃষ্ণপ্রিয়াদিগের 

বামে, দক্ষিণে, সম্মুখে পশ্চাতে উর্ধে, নিন্দে সকল দ্বিকেই 

কৃ্ণ। নিত্যরান স্মরণ করিলে, আমর! ইহা! বুঝিতে পারি। 

যেমন জলমগ্র ব্যক্তির সকল দিকে, সকল অজই জল-সংলগ, 
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সেইরূপ যে যে ভাবের মুদ্তি সেই অনন্ত আনন্দ সাগরে নিমগ্ন 
আছেন, তাহাদেরও সকল দিকেই সকল অঙ্গই আনন্দালিনিত। 

বৃন্দাবনীয় রাসমগ্ডল হইতে তাহাই বুঝিয়! লইতে হইবে। 
আমর! ভাবের মু্তি বলিলাম, ইহাতে সভ্জনগণের অসস্ভোষ 

উত্পাদন করা হইল কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু আমাদের 

বিশ্বাস ভাবের রূপ আছে, আনন্দেরও রূপ আছে; ভাবনা 

করিলে বুঝি পারা যায় এবং সাধন করিলে প্রত্যক্ষ অনুভব 

করাও যায়। আমরা দেখিলাম, চিদানন্দময় পরব্রন্ষমের অদ্ধাংশ 

প্রেম এবং অর্ধীংশ চিদানন্দ ; স্থৃতরাং প্রেমাংশও চিন্ময় । ষখন 

এ সকল চিম্ময্ প্রেমাংশ আপন আপন পৃথক্ অস্তিত্ব অনুভব 
করেন, তখন আপন আপন রূপও মনুভব করেন, ইহ! স্থির । 

তাহারা নিজে নিজে আপনাদের যেরূপ রূপ অনুভব 

করেন, দেই রূপই তাহাদের রূপ। তবে, দে রূপ কিরূপ, 

তাহা আমরা বলিতে পারি না-কেছই বলিতে পারেন 

না। আমরা মানব ও মানবী; সুতরাং পরম সুন্দর মানব 

ও মানবীর মুত্তি অবলম্বন করিয়াই আমাদিগকে উহা বুঝিতে 

হইবে । তাহার পর যিনি সাধনবলে অনুভব করিতে পারিবেন, 

তিনিই প্রকৃত রূপ অবগত হইবেন, কিন্থু ভাষায় প্রকাশ করিতে 

পারিবেন না । 

মুল শ্লোকে শুকদেব বলিয়াছেন,__মগ্ুলস্থ প্রত্যেক গোপীই 

্রীকৃষ্ণকে মাপনার নিকটেই দেখিলেন। অহ্যের নিকটে দেখিতে 

পাইলেন নাঁ। ইহাও সেই মুল অনন্ত প্রেমানন্দ-মগুলেরই 
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আদর্শ। সেখানে অসংখ্য প্রেমময় ভাবরূপের যে দ্ধপ অনন্ত 

আনন্দ স্বরূপের যে অংশে নিমগ্ন আছেন, তিনি সেই অংশই পূর্ণ 
মনে করিতেছেন এবং সেই অংশই আম্বাদন করিয়। আপনাকেও 

পূর্ণ বলিয়া পরিতৃপ্ত আছেন। তাহার সকল (দিকে আনন্দময় 

রূপ, সকল দিকেই কৃষ্ণ; স্ৃতরাং তিনি আর বিছুই দেখিতে 

পাইতেছেন না। মানৰের মধ্যেও যদি শত শত ভক্ত একত্র 

উপবেশন করিয়৷ ভগবদূভাবে তন্ময় হন, তবে তাহাদেরও 

প্রত্যেকেই দেখিবেন, আমারই কাছে ভগবান্ রহিয়াছেন,_ 

অন্যের কাছে তাহাকে দেখিতে পাইবেননা। অতএব আমর! 

শ্রীবন্দাবনের রাদলীলায় ব্ুগোপী ও বনুকৃষ্ণ দেখিয়া এবং 

প্রত্যেক গোপীর বামে ও দক্ষিণে ভরীকৃষকে দেখিয়। হাদয়স্থ 

আধ্যাত্মিক রাসলীল। ও নিত্য-ধামস্থ নিত্য-রাসলীলার তত্ব 

অবগত হইতে পারি। | 

এখন গোপীর কথা ।-__আমরা যেরূপ আলোচনা করিলাম, 

পরমানন্দময় পরব্রহ্ম অনাদিকাল হইতে আপনিই আপন প্রেমে 

আপনাকে আন্বাদন করিতেছেন। তাহার প্রেমাংশ আবার 

অসংখ্য ভাব ভেদে অসংখ্য এবং তিনিও এক হইয়াঁও প্রত্যেকভাবে 

আলিঙ্গিত হইয়া অসংখ্য । এ সকল প্রেমাংশই তাহার প্রকৃতি 

অর্থাৎ সহচরী। এ সকল সহচরীই স্ট্ীবৃন্দাবনলীলায় গোগী। 

গোপাগণ ভাবভেদদে এবং প্রেমের তারতম্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন। 

তন্মধ্যে যাহাতে প্রেমের ও ভাবের পুর্ণতা, তিনিই রাধা ; তন্ভিন 

সকলের ললিতা বিশাখা প্রভৃতি বু নাঁম নিদ্দিষট হুইয়াছে। 
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আমর! পূর্বে যে নিত্যসিদ্ধা গোপীর কথা বলিয়াছি, এখন তাহা 
বুঝিলাম। এই সমস্ত বদ্ধ জীব যদি নিত্যলীলার পিত্যানন্দ 
আম্বাদন করিতে চাহে, এ সকল নিত্যসিন্ধা গোপীদিগের'অনুগত 

হইতে হইবে অর্থাৎ ধিনি যে ভাবে ভগবানকে পাইতে বাদন৷ 

করেন, তিনি দেই ভাবের গোপীকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ সেই ভাঁৰ 
লইয়া সাধন করিবেন। এ সকল ভাবই মঞ্জরা নামে অভিহিত। 

ভক্তি শাস্ত্রামুদারে কেহই সাধন-বলে রাধা হইতে পারিবেন ন! ; 

তবে যদ্দি কখনও কেহ ঠিক রাঁধার ভাবে পুর্ণ হইতে]পারেন, তিনি 
নিত্য-রাধায় সাযুজ্য পাইবেন। এরূপ ষিনি ষে গোপীর ভাবে 
পরিপূর্ণ হইবেন, তিনি সেই গোপীতে সাযুজ্য লাভ করিবেন। 

আমরা! পূর্বে দেখিয়াছি বিভিন্ন ভাবের বেউনীতে ব্যবহিত 
হইয়া সকল তাবই পৃথক্ পৃথক্ রহিয়াছে; স্থতরাং ছুই ভাবে 

ঠিক এক রকম হইলেই মিশিয়। যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
আমর! মহাভারত পাঁঠেও এ বিষয়ের আভান পাইয়াছি। মহ্থা- 

ভারতের মহাপ্রস্থানপর্বেধ দেখিতে পাই, শাপভ্রষ্ট ধন্ন বিছুর 

র্পুত্র যুধিষ্টিরের শরীরে মিশিয়া গেলেন। ইহাও ঠিক এ 
কথা। শাস্ত্রে আছে,--“আত্ম। বৈ জায়তে পুত্রঃ” অর্থাৎ পিতাই 

পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে ; অতএব যে পিতা সেই পুত্র। বিছুর 

স্বয়ং ধর্ম এবং যুধিষ্ঠির ধর্মের গরসপুত্র, অতএব উভয়েই অন্তরে 
অন্তরে এক ; স্থৃতরাং যখন বিছুরের মাংসময় আবরণ নষ্ট হইল, 

, তখন তীছার অন্তরস্থ সূক্ষা ধর্ম্মময় দেহ যুধিত্টিরের অন্তরস্থ 

ধর্মময় দেহের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়! গেল। এখন আমর! বুঝিতে 
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পারি, ছুই তিন রাধা, দুই তিন ললিতা বা ছুই তিন বিশাখা হইতে 

পারে ন।। জীব সাধনবলে নিত্যলীলাগ্থ অনন্ত সখীভাবের 
অন্যতম এক ভাবে মিশিয়া থাকে । 

এই সখীর কথা আর একবার আলোচনা! করিব ।-_-শ্রুতি 

_ বলিয়াহেন,__“ছুটি পক্ষীতে পরস্পর পরম- সখ্য ; দুটিতে একই 
বৃক্ষে বাস করে, কখনও পুথক্ থাকেনা ; একটি পক্ষী বৃক্ষের ফল 
আন্বাদন করে, অপরটি কেবল সাক্ষি-স্বরূপে অবলোকন করে ।” 

অর্থাৎ একই দেহে পরমাত্মা! ও জীবানু! নিত্যই অবস্থান করেন, 

উভয়ে পরম সখ্য । জীবাত্ু। দেহকৃত পাপপুণ্যের ফলস্বরূপ ছুঃখ 

ও স্থখ ভোগ করে, পরমাত্ম। সাক্ষিত্বরূপে দেখেন। তাহা 

হইলে আমর! বুঝিলাম, পরমাত্মা ও জীবাত্ম। পরস্পরের সখা। 
আমর! পূর্বে বলিয়াছি, প্রেম প্রকৃতি-স্থভাব; স্থুতরাং জীব চৈতগ্য- 
প্রধান হইলেই পরমাত্মার সখ! এবং প্রেমপ্রধান হইলেই সখী। 

অতি বলিলেন,-_-যেখানে জীবাত্ম! সেইখানেই পরমাতা!; আমরাও 

পূর্ব্বে আলোচন। করিয়াছি, যেখানে প্রেম, সেইখানেই আনন্দ; 

স্থৃতরাং যেখানে প্রেমময়ী রাধা, সেইখানেই আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণ 

ষেজীব চিৎস্বরূপে চৈঠমচময় অন্তর্ধ্যামী পরমাত্মার পিত্যসখ, 

সেই ঠৈতন্থস্বরূপ জীবই প্রেমস্বভাবে চিদানন্দঘন বিগ্রহবান্ 
সেই পরমাত্মারই নিত্যসখী | দেহভেদে জীবও অসংখ্য, পরমাত্মাও 

অসংখ্য এবং ভাবভেদে সখীও অপংখ্য ; বিগ্রহব'ন্ পরমাত্মাও 

অসংখ্য। যিনি চিজ্জড় ব্রহ্ষাগুরূপে বু হইতে পারেন, 

তিনি বিশুদ্ধ চ্দানন্দ স্বরূপেও বহু হইতে অবশ্যই পারেন। 
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সেই পরমান্ন্র চিদানন্-্বরূপে বছ হইয়া আপনিই আপন 

প্রেমে আগুন রস নিত্যই আদ্বাদন করিতেছেন; তাহারই 
নাম “রাস । ক &: 

গুকর্দেব বলিলেন,--শত শত দেবতা বিমানারোহণে আকাশ 
হইতে ভগবানের রাসলীল! দেখিতে লাগিলেন। ইহার 
ভাপর্ধ্য কি? আমরা ্ব্গস্থ দেবতা বিশ্বাস করি; স্থৃতরাং . 

আমাদের অভিপ্রায়ে ইহ! বিচিত্র নয়। তন্তি্ন অধ্যাত্বলীলা 
আলোচন! করিলে, ইহা স্ুম্পঙ্টই বুঝিতে পারা ষায়। আমাদের 
শান্্রামুসারে মানবদেহের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরইে এক এক 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। সেই ইন্দ্রিয়স্থ দেবতারাই শ্রুবণদি 
গঞ্চ জানেন্দ্িয়ের সাহায্যে বাহিরের শব্দাদি পঞ্চ বিষয় ভোগ 
করিয়! ক্ষণস্থায়ী জানন্দের আশ্বাদন করেন) আবার পাণি প্রভৃতি 
গঞ্চ কর্ধেন্দিয়ের সাহায্যে গ্রহণাদি বাহাক্রিয়ায় অনুক্ষণ ব্যাপৃত 
আছেন। কিন্তু বখন যোগী সমাধিশ্থ থাকেন, তখন তাহার 
কোন ইন্জরিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবভা বাহিরের কোন কার্যযই করেন না; 
মকলেই অন্তমুখ হইয়া থাকেন। এরূপ হয় কেন? এ 
রাসলীলার জন্যই হয়। সমাধি অবস্থায় যোগীর জীবাত্বা! আপন 
নিত্য সখা পরমাত্মার সহিত জালিঙ্গিত হইয়া পরমানন্দ--পরম 
রস আস্বাদন করিতেছে ; অর্থাৎ তখন যে'গীর হদয়-বৃন্দাৰনে 

আধ্যাত্মিক রাঁনলীলা হইতেছে; তাই সমস্ত ইন্জরিয়াধিসটাত্রী 
দেবতাই বাহিরের তুচ্ছানন্দ পরিত্যাগ করিয়া, জীবের সহিত 
মেই পরমানন্দ আস্বাদনেই মোহিত হইয়া থাকেন ॥৪ 

২১. 
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বলয়ানাং নৃপুরাণাং কি্কিণীনাঞ্চ যোষিতীমূ।. 
সষ্টীয়াণামভূচ্ছবস্তমূলো রাসমগ্ডলে ॥ ৫ “ 
তত্রাতিশুওভে তাভিরগবান্ দেবকীন্তৃতঃ | 
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো! যথা ॥ ৬ 

অস্যস্ত্র ।--রাসমগ্জলে সপ্রিয়াপাং (সর্কষনাং) ফোফিতা 
(ব্রজাঙ্গনানাং) বলয়ানাং ( করালঙ্কারবিশেষাঁণাং) নৃপুরাণাং (পদালক্কার 
বিশেষাণাং মঞ্ীরাগাং ) কিন্ধিণীনাং (কাঞ্চিই-কুত্রঘস্টিকানাং) তু 
( সঙ্কীর্ঘঃ মিশ্রিতঃ ) শকঃ ( ধবনিঃ) অ্ৎ (বভূুব)। : 

তত্র ( তন্মিন্ রাসমগুলে ) ভগবান্ (যাঞঠৈ্বধপূর্ণ; ) দেবকীত। 
(শ্রকষ্ণ: ) তাভিঃ (্বর্ণবর্ণাভিঃ গোপীভিঃ ) হৈমানাং, পা 
মণীনাং মধো (মধ্যে মধ্যে) মহামরকতঃ (মহানীলকাস্তমণিঃ ) 
[তথা] অতিগুণুভে ( নিরতিশয়মশোভত ॥ ৫ ॥ ৬ ৰ 

চা ।-_সপ্রিদাধাং শ্রীরুফসহিতানাম্। তুমুল: সন । ৫ 

মহাদরকতে! নীলমণিরিব হৈমানাং মণীনাং মধ্যে মধ্যে ভা 

রণবর্ণাতিরাক্মিষ্টাভিঃ গুগুতে। গোপীঘৃষট্যভিপ্রায়েণ থা বিনৈব মং 
পদাবৃত্বিষেকব্চনম্ ( তাসাং মধ্যেযু ইত্য্থঃ),1 ৬॥ 

[. অন্যুবাদ। -রাদমগ্ডলে বহুরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-দমধি 
শত শত ব্রজবালাদিগের বলয়, নূপুর ও 15 তুমুল মিশ্রি 
ধ্বনি হইতে লাগিল ॥ ৫ 

| এ রাসমগুলে নবরলদশ্ঠাম ভগ্রবান দেবকীননদন বণ 
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গোগীগণের মধ্যে মধ্যে, স্বর্ণময় মনিমালার মধ্যে মধ্যে নীলকান্ত 
মণির গ্যায় শৌভ! পাইতে লাগিলেন ॥ ৬ র্ 

তাৎপ্পর্ঘ্য-শুকদেব বলিলেন, রাসমগ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ ও গোগী- 

দিগের বলয়াদি অলঙ্কারের মিশ্রিত ধ্বনি হইতে লাগিল এবং 

শ্রীকঞ্চ গোগীদিগের মধ্যে মধ্যে নীলকান্ত মণির গ্যায় সুশোভিত 
হইলেন। ভূষণ ধ্বনির সম্বন্ধে বলিবার কথ! বিশেষ কিছুই নাই ; 
ব্রঙ্গবাসীদিগের মধ্যে অন্য কেহই বৃন্দাবনীয় রাঁসলীল! দেখেন 

নাই,_-জলঙ্কারের ধ্বনিও শুনেন নাই এবং পুরাণকর্তা মহষিও 

তথায় উপস্থিত ছিলেন ন!। মহধি সর্ববজ্তা-সাধক যোগবলেই এ 

দকল দেখিয়াছিলেন এবং শুনিয়াছিলেন। ভগবান্ও যে প্রাকৃত 

নট-নটীর অনুকরণেই বৃন্দাবনে রাসলীল! করেন, এ কথা পূর্বের 

বল! হইয়াছে ; অতএব বৃন্দাবনের রাসলীলাতেই অলঙ্কারের শব 

হইয়াছিল ; আধ্যাত্মিক লীলায় ও নিত্যলীলায় এ সকল নাই। 

ভগবান্ বে শ্যামবর্ণ এবং ব্রঞ্জবালারা যে স্বব্ণবর্ণা, তাহা 

মহষ্ধি শ্বচ্ষুতেই দেখিয়াছিলেন। সেই জন্য ন্বর্ণমালার মধ্যে 

মধ্যে অবস্থিত নীলকান্ত-মণির দৃষ্টান্তে ভগবানের শোভা 

দেখাইয়াছেন। ইহার,পারমাধিক অভিপ্রায় অনুসন্ধান করিলেও 

আমরা বুঝিতে পারি, ভগবান্ নিত্যশ্যাম এবং গোগী নিত্যগৌরী। 
আনন্দ ও প্রেম উভয়েরই পরস্পর প্রকাশ্য -প্রকাঁশক সম্বন্ধ । 

প্রেমেই আনন্দের বিকাশ এবং আনন্দেই প্রেমের তৃপ্ডি; সৃতরাং 

উভয়েই উভয়ের উপকারক। ভগবান শ্ শীষ আনন্দঘন এবং 

গোপী - প্রেমের মস্তি; সুতরাং গেপীকে লইয়াই কৃষ্ণের শোভা! 



৪ ্রীফ-নাদদীযা। 
এবং কৃষ্জকে লইয়াই গোগীর শোতা। আমরা, ভাবন! করিলে 
: বুঝিতে পারি, আনন্দ যেন স্গিগ্-মধুর এবং প্রেম যেন হুন্নর- 
'সমুজ্বল; অত এব প্রেম মিদ্ধমধুর শ্রীকৃকে সমুজ্ৰল করিয় 

' ্বাখিয়াছে এবং নিজেও কৃষ্ণমাধুর্ধযে পরিতৃপ্ত ও উজ্জ্বলতর 
হইতেছে । আনন্দঘন ভগবানের ও প্রেমঘন গোপীর বর্ণ কিরূপ, 
তাহ! ভাষায় প্রকাশ করা ষায় না; তবে পরম্পর প্রকাশ্য-প্রকাশক 

সম্বন্ধ ধরিয়া মরকত-মণি ও স্বর্ণমালার দৃষ্টাস্ত দিয়! আপাতত; 
ইঙ্গিত মাত্র কর! হইয়াছে। শ্যামবর্ণ ও গীতবর্ণ পরস্পর প্রকাশ্ট, 

প্রকাশক ; কারণ, শ্য।মবর্ণের নিকট পীতবর্ণ থাকিলে শ্যাম 

সন্নিধানে পীত উজ্জ্বল দেখায় এবং পীত-দন্নিধানে শ্যামও উতজ্্ব 

হইয়া উঠে, ইগ| সকলেই জানেন ; সেই অন্যই এরূপ দৃষা। 
দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ গোপীকৃষ্ণের সম্মিলনে কিরূপ শো 

হয়, তাহ! প্রেমিক ভক্তেরই অনুভবনীয়,--ভাষায় বর্ণন| করিবা। 

বা প্রা্কত দৃষ্টান্ত দ্বার! বুঝাইবার বিষয় নহে। শ্রুতিও বলিয়া 
ছেন, “তিনি অন্কুল ও অনণুং স্কুল ও অণু এবং তিনি অব অথ! 

'্যামবর্ণ।” অতএব আনন্দম্বরূপ পরব্রক্ষের বা ভগবানো 

শ্রামবর্ণ শ্রুতিরও অভিপ্রেত। আমরা যদ্দিও প্রেমের ব? 

কোথাও পাই নাই, তথাপি যখন প্রেমই আনন্দময় জলান্যা 

ভগবানের প্রকাশক, তখন প্রেমের লমূজ্বল পীভবর্ণ ভাবন 
ূ করাই উচিত ও স্বাভাবিক ॥ ৫৬ 



ঞ্ীকষ্-রাসলীল!। ৩২. 

পাঁদগ্যাঁসৈতু জবিধুতিভিঃ সন্মিতৈজ্জবিলাঁসৈ- 

ভজ্যম্মধ্যৈশ্চলকুচপটেঃ কুগুলৈর্গগুলোলৈঃ। 
্িগ্ত্মখ্যঃ কবররসনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো 

াযন্তাস্তং তড়িত ইব ত৷ মেঘচক্রে বিরেজুঃ ॥ ৭ 

অতহ্বশ্রঃ ।-স্বি্থস্থুখাঃ. ( ধর্মাস্ব্দনাঃ) কবর-রসনাগ্রন্থয়ঃ 

(দুবদ্ধকেশকটিবদনাঃ) তাঁঃ ( মণ্ডস্থাঃ) কৃষ্ণবধ্বঃ ( ভগবতপ্রিয়াঃ) 

তং ( শ্রীকষ্ং) গায়স্তযঃ ( উচ্চৈঃ কীর্তয্তাঃ সত্যঃ ) পাঁদন্তাসৈঃ ( সতাল- 

গদবিক্ষেপৈঃ) ভূজবিধুতিভিঃ ( করচালনৈঃ) সন্মিতৈঃ জরবিলাসৈঃ 

(সহততৈঃ জভঙ্গিভিঃ) ভজ্যন্মধ্যৈ: (ভগ্ন প্রায়-কটিদেশৈঃ ) চগকুচ- 

পটেঃ (স্থৎকুচবসনৈঃ) গণ্ুলোনৈঃ কুগুলৈঃ (কপোলচধ্চলৈঃ 

কর্ণালঙ্কারৈঃ ) মেঘচক্রে ( জল্দমণ্ডলে ) তড়িত ইব (বিছ্যাতইব) 

বিরেজুঃ (শুগুভিরে )॥ ৭ | 

টীক্ষা ।--স বথ। তাভিঃ শুগুভে, তথ। তা অপি তেন বিরেনুরিত্যাহ- 

গাদন্াপৈরিতি। ভুঙবিধুতিতিঃ করচালনৈঃ তজ্যমানৈম খ্যশ্চলস্তিঃ 

কুটৈশ্চ পটেশ্চ গগুলোলৈর্নগ্ডেযু লোলৈম্চকচলৈ; | শ্থিদযনুখাঃ সবিদাস্তি 

সদমুদিগরস্তি সুখানি বাঁসাং তাঃ। কবরেষু5 রসনান্ু গ্রন্থ দুঢ়া যাসাং 

তাঃ। বনধা, তেযু তাগ্সচ অগ্র্থয়: শিথিলগ্রনথয় ইত্যর্ঘঃ। তত্র নানাসর্তিঃ 

রে! মেখচক্রমিব তাত বুবিধান্তড়িত ইব স্বেদত্ত আসার ইব গীতং 

গঞ্জিতমিবেতি খা সন্তবমূহম। ৭ 

বাদ ৮ কৃষণপ্রিয়া ব্রজবালারা ধা কেশ ও 

চে 
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| সান জতদিসহকারে রৃষ্গুপ গান ডিক লাগিলেন। . তীহা- 
দের বক্ষঃস্ছলের বসন শিথিল হইয়। পড়িল; গণুস্থলে কুণ্তল 
দুলিতে লাগিল এবং ব্দনকমল ঘন্মান্ত হইয়া আগিল। এ 

সময়ে তীহার! শ্রীকৃষের পার্থে পার্থ থাকিয়া মেঘমগুলস্থ চপলা'র 
স্যায় শোভ| পাইতে লাগিলেন ॥৭ 

তাতুপম্ধ্য ।-ভগবান্ গোগীদিগকে লইয়া প্রাকৃত রাসের 

অনুকরণে যেরূপ অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহাই কাব্যাকারে 
অবিকল বর্ণনা করা ভিন্ন এ শ্লৌোকের অন্য তাতুপর্ধ্য নাই। তবে 
পু্ববন্লোকে গোপীমধ্যগত শ্রীকৃষ্ণের শোভাবর্ণন করা হইয়াছে; 
এ শ্লোকে কৃষ্ণম-ধ্যগত গোপীর শোভা দেখাইলেন। ভগবান্ 
শ্যামবর্ণ এবং গোপী ন্বর্ণবর্ণ ; অতএব সেখানে হৈমমণির মধো 

মধ্যে অবস্থিত মরকতমণির দৃক্টান্তে ভগবানের শোতা বর্ণি 
হইয়াছে। এখানেও এ কারণেই মেঘচক্রস্থ তড়িতের দৃষ্টান্ত 
গ্োপীর শোভা প্রদর্শিত হইয়াছে। কেবল কৃষ্ণ-শোভা! বর্ণন! 
করিয়া নিরম্ত থাকিলে কাব্যরদ অসম্পূর্ণ থাকিত; ইহ! 

কাঁব্যরসিকমাত্রেই বুঝিতে পাঁরেন। তস্তিন্ন পরমার্থেও গোপী” 
কৃষ্ণের শোভা দৃষ্ীন্ত ছারা বর্ণনা কর! অতীব প্রয়োজনীয়। 

একারণ, কৃষ্ণলীলা! কেবল কৌতুহল চরিতার্থ করিবার নিথিত 
পাঁঠের বিষয় নহে ইহা ক্ুসাধকের ধ্যানের বন । মন্দাধিকারী 
ভজ্জ প্রমাননোর সুসূক্ষমলীল! ধ্যান করিতে সমর্থ নহে ; অতএব 
পম কারুণিক মহর্ধিবর এ সকল মন্দাধিকারী ভক্তদিগের 
. আপাততঃ ধ্যানসৌকাধ্যর্থ এরূপ বর্ণনা করিলেন 8৭ : 



পরকু্ষ-রাসলীলা। 

উচ্চৈ্জর্নত্যমানা রক্তকঠ্যে রতিপ্রিয়াঃ । 
কৃষ্ণাভিমর্ষমুদ্দিতা! যদগীতেনেদমাৰৃতমূ্ ॥ ৮ 
কাচিৎ সমং মুকুদ্দেন স্বরজ তীরমিশ্রিতাঁঃ। 
উন্নিন্যে পুজিত্া তেন শ্ীযুতা সাধু সাধ্বিতি ॥ ৯ 
দেব ঞবমুমিন্যে ত তস্তৈ মান বহ্বদাৎ ॥ ১০ 

অঅহ্যস্যঃ | _নৃত্যমানাঃ (নৃত্যন্তাঃ) রক্জকণ্ঠযঃ ( মধুরত্বরা) 

রতিপ্রয়াঃ ( সদাননদরতাঃ ) কৃষ্ণাভিমর্ষমুদি তাঃ (কৃষ্খসংস্পর্শজাতানন্দাঃ ) 

[গোপাঃ] উচ্ছে; (তারম্বরেণ) জণ্ডঃ (নসগায়ন্) ফাগীতেন ইদং (বিশ্ব) 
আবৃত ব্যাপ্তম)| ৮ 

কাচিৎ ( গোপী ) মুকুন্দেন (শ্রীকঞ্চেন) সমং (সহ) অমিশ্রিত' 
(অসঙ্কার্ণাঃ ) ন্বরজাতীঃ ( ষড়জাদি-স্বরালাঁপ-গতীঃ) উন্নিনে ( উৎকৃই 

যথাম্যাধতথা নীতবতী) তেন (কৃষ্ণেন) সাধু সাধু ইতি পৃজিং 
(সম্মানিত )॥ ৯ 

তদেব ( ষড়জাছান্নয়নমেৰ ) ফ্রুবং (ফ্রবাখ্যতালবিশেষং কত্বা 
উ্িন্তে (উন্লীতবতী ) [ কৃফ্্চ ] তন্যৈ ( উন্নয়নকারিখ্যে ) বছ (তরি 

মনম্ ( প্রশংসাম্) অধাৎ ( দদৌ )॥ ১৯ 

টীক1।--নৃত্যমান। নৃত্তন্তযঃ। রক্তক্ঠযঃ বা নানারাররিতকন 

কষতস্যাভিমর্ষেণ সংস্পর্শেন মুদিতাঃ ৷ ইদং বিশ্বমূ ॥ ৮ 
মৃকুদ্দেন সমং ম্বরজাতীঃ বড়জাদিস্বরালাপগতী; অমিশ্রিতা 

শীকফেনীতাভিরসন্ীর্ণঃ। প্রীয়ত! গ্রীরমাণেন সম্মানিত ॥ ৯ .. 
তৎ যড় জাছ্যননয়নমেৰ ঞবং ঞ্রবাখ্যং তালবিশেষং কৃত্বা উন্নত 

উদ্লীতবতী ॥ : ১৪ 

সমস 



 অন্থুবাপ্। গোপীগণ ম্বভীবতই আননদপ্রিয়' এবং 

রিরে কঠন্বর অতি মধুর তাহারা মুজিদাতা ভগবান 

'স্ীকৃষের প্রীঅঙ্গস্পর্শে অধিকতর আনন্দিত হুইয়! নৃত্য করিতে 

করিতে অতি উচ্চ ও মধুরদ্ধুরে গান করিতে লাগিলেন। 

তাহাদ্দের এ সংগীতে বিশ্বসংসার গ্রভিধবনিত হুইল ॥৮ 

সংগীতশা/ন্ত্র স্বরালাপ-বিশেষের নাম জা।ত। “যাড় জ্যার্যভী চ 

গান্ধারী মধ্যমা ?ঞ্চমী তথা । ধৈবতী চাথ নৈষাদী শুদ্ধ। এতাস্ত 

জায়” অথাৎ ফাড়.ভী, আর্যভী, গান্ধারী, মধ্যমা, পঞ্চমী, ধৈবতী 

ওনৈষাদী এই সাতটির নাম জাতি। রাসমগুলস্থ কোনো গোগী 

মুক্তিদাত! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত অতি মধুরম্বরে এ স্মরজাতির 

আলাপ করিতে লাগিলেন। উহা! অমিশ্রিত অর্থাৎ অতি 

বিশুদ্ধ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এ স্বরালাপ শ্রবণে সাঁতিশয় শ্রীত 

হইলেন এবং সাঁধু সাধু বলয়! এ গোপীকে পুনঃ পুনঃ প্রশংসা 

ফ্রিতে লাগিলেন ॥ ৯ ূ 

সংগীত-শান্ত্রে একপ্রকার তালবিশেষের নাম ভ্রব। 

পুর্ব্ধোক্ত গোগী পূর্বেধ্ত এ অমিশ্ত স্থর-জাতি ভ্রবভালের 

সহিত গান করিতে লাগিলেন। তাহা। শবণে ভগবান্ শ্রীকৃফ 

জব্জধিকতর গ্রীত হইলেন এবং এ গানকারিগী গোপীকে পুনর্ববার 

_ক্মধিকতর অন্মানের সহিত প্রশংস! করিলেন ॥ ১* 
রা) 

রর 

কপি
ল 

1, তাহগ্্শাএ সকল বথাস্ছিত বিষয়ের বর্ণনামাত্র, ইহা; 

(বিশেষ তাৎপর্ধ্য কিছুই নাই)" কেবল- গোপীকূফের...নৃত্যস্
ঘণ 



জীকষ-াসলীলা | .. শ২ঈ :. 

আমাদের যাহা মনে হয়, তাহাই বলিতেছি। প্রেম.ও 'আনন্দই : 
গোগীকৃষ্ের স্বরূপ ; স্থৃতরাং ভক্ত ও ভগবানের মূল তর্ব। এক 
একটি মানবহাদয়ে জীবাত্মা! আছেন, পরমাত্মাও আছেন; স্বতরাং 
তক্তও আছেন, ভগবান্ও আছেন, অর্থাৎ প্রেমও আছে, আননদও 

আছে। যখন কোনো প্রাকৃত প্রেমিক ভক্ত হরিনাম সঙ্কীর্তন করিতে 
করিতে বিবশ হইয়া নৃত্য করেন, তখন আমর! দেখিতে পাই, 
তাঁহার কেবল হস্তপদাদি অনপ্রত্যঙ্-বিশি স্থুল দেহই নৃত্য 
করিতেছে ; কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা! করিলে বুঝিতে পারি যে, 
অগ্রে সেই দেহের অন্তর্গত প্রেমানন্দ-ন্বরূপ জীবাতা! ও পরমাতায়? 
স্পন্দন হুইয়।ছে ; সেই স্পন্দনের প্রতিঘাতে জড়দেহও নাচিয়া' 

উঠিয়াছে। এ ত প্রকৃত প্রেমানন্দের মিলন; ইহাতে দেহ ত 
নাচিবেই ; সাংসারিক অত্যধিক আনন্দেও অন্তরে বাহিরে নৃত্য 
হইয়! থাকে । যাহার প্রতি আমাদের অত্যধিক প্রেম, যাহাকে 
আমরা প্রাণের সহিত ভালবাসি, 'তাহাকে বহুদিনের পর সহসাঁ 
সুখে দেখিলে জানন্দ স্ফীত হইয়! উঠে; তাঁহারই স্পন্দনে 
জন্তরাত্ম। অন্তরে অন্তরে নৃত্য করিতে থাকে এবং দেহও সেই 
স্পন্দনের প্রেরণায় ,বিনা চেষ্টায় উত্থিত হইয়া পড়ে। তখন 
নিশ্চয়ই আমাদের জীবাত্ম। আনন্দ সম্মিলনে নৃত্য করিতে থাকেন 
এবং দেহও যে, বিন! চেষ্টায় উত্থিত হইয়। প্রিয়জনকে ধরিতে যায়, 
--আলিজন করিতে যায়, তাহাও দেহের নৃত্য ভিন্ন আর কি! ১ 

অন্ত গ্রসজে শ্রুতিও এই কথাই বলিয়াছেন। শ্র্তি 
বলিয়াছেন/৯-“সহসা আগত বয়স ব্যক্তিকে দেখিলে যুষকের .. 



সস - কফ রালীলা। 
পদ উদসিত হয়, যখোচিত সংবর্ধনের গর: আবার প্রকৃতিষথ 
হই থাকে”. অতএব উপবিউ যুবক পুল্য ব্যক্তিকে দেখিয় 
ঘে উঠিয়া ধাড়ায়। তাহার প্রণাঁলীও এইরূপ । অগ্রে. ক্রিস 
আনলে ক্রিয়াত্মক প্রাণ উচ্ছ,সিত হয়, নেই উচ্ছাসে দেহ আঁপন। 

আপনিই উঠিগ্না পড়ে । অতএব প্রথমে আননজস্ জীবের 

স্পন্দন, তৎপরে প্রাণের উচ্ছাস, তৎপরে দেহের উত্থান। , 
অতএব যখন সামান্থ সাং সারিক আনন্দে অস্তরা্মার 

স্প্নীন অর্থ নৃত্য হইয়া থাকে এবং সেই নৃত্যের 

প্রতিঘাতে দেহও নৃত্য করিতে থাকে, তখন প্রকৃত যে প্রেগাম্পদ 
পরমানন্দের সাক্ষাৎকারে জীবাত্ম। পরমোল্লাসে নৃত্য করিবে এবং 
সেই নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে দেহও নাঁচিয়! উঠিবে, ইহা আর বিচিত্র 
কি? যেমন তরঙায়িত সাগরবক্ষে ভাদমান জলযান নৃত্যশীল 
তরঙ্টের বশেই নৃত্য করিতে থাকে, সেইরূপ আনন্দদাগরে 
র্তন্দীল প্রেমতরঙ্ষের বশেই স্থুল দেহ আপনা আপনিই নায় 
উঠে। অথবা! যেমন অর্দূর্ণ জলবুস্তের অন্তর্গত জল জান্দো- 
লিত হইলে, কুস্ত আন্দোলিত বা! স্পন্দিত হয়,সেইরপ দেহাস্তরগত 
৬ 

রলীবাত্মা! ও পরমাত্মার নর্তনেই দেহও নাচিয়! উঠে। হুরিনাম- 
থীর্ডনে এবং হরিনাম-শ্রুবণে ভক্ত ষে' নৃত্য করিতে থাকেন, 
তাহার কারণও এই। অবশ্য, আমরা-বআমাদের ন্যায়: ভক্তের 

কথা বলিতেছি না; চৈতন্ঠের -গ্যায় ভক্তাবতারের" কথাই 

লি ছি. হরিমামে আত্মীর্ঘদর অন্তরাগ্মা। নাচে নী$আমরা 

বলগুর্বক দেহকেইলাচাই/1৬ 
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এখন আমরা বুবিলাম, প্রেমীনন্দের সপ্মিলনে উভয়ের 
স্পন্দন: বাঁ নৃত্য সম্পুর্ণ স্বাভাবিক। প্রেম ও আনন্দ উভয়ে 
নিত্য-মিঝিতব ; হৃতরাং একটি স্পন্দিত হইলে বা! নাঁচিয়া উঠিলে, 
অপরটি নাচিয়া! উঠিবেই। পরন্তু প্রথমে আনন্দ দর্শনে প্রেমের 
ৃত্য) তাহার পর আনন্দের নৃত্য, কিংবা প্রথমে প্রেমদর্শনে 
আননোর নৃত্য, তাহার পর প্রেমের. নৃতা, তাহা ঠিক বলা যাঁয় 

না। উভয়ের নৃত্যই পরস্পর সাপেক্ষ । প্রেমের স্পন্দনে, 
আনন্দের স্পন্দন, আর আনন্দের স্পন্দনে প্রেমের স্পন্দন ঃ 

প্রেম যত নাচে, আনন্দ ততই নাচে এবং আনন্দ নত নাচে, 

প্রেম ততই নাচে ; উভয়ে যেন প্রতিঘন্ী হইয়৷ নাচিতে থাকে । 

আজ রাঁনমগ্ডলে প্রেমের পুত্তলি গোপী যত নাঁচিতেছেন, 
আনন্দের বিগ্রহ কৃষ্ণও তত. নাচিতেছেন এবং কৃষ্ণও যত 

নাচিতেছেন, গোঁগীও তই নাঁচিতেছেন। রসিক,ভাঁবুক, প্রেমিক; 

চন্ততীল, সজ্জনগণ ! একবার ভাবনা দৃষ্টিতে গোপীকৃষণের নৃত্য 
অবলোকন, কর, পরমানন্দ পাইবে। 

আমরা যে, অপ্রাকৃত ধামে অনন্ত নিত্য-রাসের কথা 

বলিয়াছি, তাছাতে এইরূপ প্রেমানন্দের নৃত্য অনা্দিকাল হইতৈ 
চলিতেছে? সেখানেও অতীন্দরিয় মর্তিমান্ প্রেমানন্দের রাঁসলীলা! 

নিত্যই হইতেছে । সেখানে হইতেছে বলিয়! জীবহৃদয়ে জীবাত্া। ও 

পরমাত্মার.. নৃত্য : হইয়। থাকে । সংসার-সম্তপ্ত জীবগণকে 

তাহাই বুঝাঁইবার জন্য, এবং. লেই পরমানন্দময় নিত্য রাসে লইয়া 
যাইবার জন্থ, এ ছুই লীলার-দির্দেশ-্মরাপ ীবৃন্দাবনে প্রেমী 
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_গোগী ও আনম্দময় শীষের নৃত্য । আপনি নৃত্য না কারলে, 

অপর কাহাকেও নৃত্য শিক্ষা দেওয়া হয় না। তত্বদর্শী সুবুদধি 
লাধক অবশ্যই বুবিবেন, এই প্রাকৃত অনন্ত রক্মাণ্ডেও তিনি 

আপনি নাচিয়া অনুক্ষণ অসংখ্য রীবগণকে নাচাইতেছেন ; তবে 
মন্দবুদ্ধি জীব ত্রাহার তালে তাঁল দিয়! নাচিতে পারিতেছে না। 

বুঝিয়া দেখিবেন, পৃথিবী জুড়িয়া সমস্ত মানব-সমাজ যে, 

প্রতিনিয়ত শূঙ্গার হাত্য করুণাদি নবরসের নাট্যাভিনয় করিতেছে, 

ইহাও নৃত্যবিশেষ। তবে, প্রেমানন্দের উচ্ছ্বাসে ভক্ত ও 

ভগবানের নৃতা; আর কামানন্দের উচ্ছাসেই সংসারাসক্ত 

মানবের নৃত্য । সংসারী মানব যে, জন্মাবধি মরণ পর্যন্ত এবং 

প্রাতঃকাল হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অনুক্ষণ অন্তরে বাহিরে 

ধা ধা করিয়! নাচিয়। বেড়াইতেছে ; এ নৃত্য কোথায় হইতেছে ? 

এ নৃত্যের মূল কোথায়? অগ্রে অভিলধিত পদার্থ পাইবার 

জন্য তাহাদের অন্তরস্থ কাম-কৃশীণু উদ্ধত হইয়! উঠে? তাহাঁতেই 

অলীক জানদ্দের উচ্ছাস হয়, দেই কামামোদের উচ্ছ সেই 

প্রাণ বায়ু স্ফীত হইয়! পড়ে; নুতরাং বায়ুর প্রতিঘাতে বা প্রেরণায় 

দেহ স্থির থাকিতে পারে না,-_নাচিয়! উঠে অর্থাৎ ইতস্ততঃ 

ধাবমান হয়। আমর! পুর্বে বলিয়াছি, সকলেই সর্বদা 

“"নাচিতেছে ; কিন্তু ভগবানের প্রদর্পিত ভালে পা. ফেলিতে 

' পারিতেছে না ১০ 



শইফ-াযণীলা। ৩১৩৮. 

.কাচিদ্রোসপরিস্রাস্ত। পার্খন্স্য গদাতৃতঃ। 
 জগ্রাহ বাহুনা ক্ন্ধং লখদ্বলয়মন্লিকা ॥ ১১ 
তত্রেকাংসগতং বাহুং কৃষ্ণন্তোৎপলসৌরভম্। 
চন্দনালিপ্তমাস্ত্রায় হৃউরোমা! চুচুম্ব হ ॥ ১২ 
কস্যাশ্চিম্াট্যবিক্ষিণড-কুগুলত্বিষমণ্ডিতমূ। 
গণ্ড গণ্ডে সংদংত্যাঃ প্রাদাত্াম্মলচর্বরিতম্ ॥১৩ 
নৃত্যতী গায়তী কাচিৎ কুন, পুরমেখল। | 
পার্খস্থাচ্যুতহস্তাজং শ্রস্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবম্ ॥১৪ 

অনম্বশ্ত্রঃ ।-কাচিৎ (গোগী) রাসপরিশ্রান্ত। ( নৃত্যগীতাদিনা 
রাস্তা ) শথদ বলয় মল্লিক! [নতী] বাছনা ( নিজহস্তেন ) পার্বস্ম্ত (বামে 

দঞ্ষিণেচ স্থিতন্ত ) অসা গদাভৃতঃ (গদাধরস্য কষ্ণদ্য)) স্বন্ধং জগ্রাহ 

( শিশিয়ে )॥ ১১ 

তত্র (রাসমগ্ডলে ) একা ( অপরাগোগী ) অংলগতং (নিজস্বন্ধস্থিতং) 

চন্মনালিগ্রম্ (উৎপলসৌরভং) বাহুম্ আত্রায় হষ্টরোম! (পুলকিতাঁদী সতী) 
চুচ্ষ হ (চুষ্বতিম্ম )॥ ১২ 

নাট্যবিক্ষিপ্তকুগুলত্বিষমণ্ডিতম্ ( নৃত্যচঞ্চল-কুণড ন-প্রে[ভাসিতং ) গণ্ডং 
( স্বকপৌলং ) গণ্ডে (কৃষ্চকপোলে ) সন্দধত্যাঃ (সন্দধত্যে ) কস্যাশ্চিৎ 
(কস্যৈচিদ্দিত্যর্থঃ) [ গো্যে ] তান্বগচর্বিতং ( চর্বিত-তাবুলং ) প্রাদাথ, 
( গুদদৌ,) [রী ইতি শেষঃ ]॥ ৯৩ 

কৃঙগমুপুরমেখল! নৃত্যতী (নৃত্যস্তী) গায়তী (গার়স্তী) কাচিৎ, 

(গো), শান্ত! (ক্ান্ত। সহী) শিবং ( শৈত্যসৌগন্ধ-া্দ বযুকতৎ ) 
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যা 5 

রধিনাঢাতহাজং (পাস্বস্য অচযতদ্য হস্তাজং া্বকফবরবমল) 

ভনয়োঃ (স্তনঘয়োপরি ) অধাৎ (স্থাপয়ামা
স )॥১৪ | 

” টীকা । _ এবং নৃষ্ঠগীতাদিনা শ্ীকৃষ্সম্মানিতানাং তানাম অভির 

বিলদিতং বৃত্তমাহ কাচিদিতি। শ্লথস্তি বলয়ানি মল্লিকা স্চ যন্তাঃ সা ॥১১ 

উৎপলন্ত সৌরভমিব সৌরভং যস্ত তং বাছম্॥ ১২ 

নাট্যেন নৃত্যেন বিক্ষিণ্তয়োন্চঞ্চলয়োঃ কুগুলয়োন্বিযেণ ত্বিষা মণ্ডিত' 

গণ্ডং কপোলং তথাতৃতে স্বগণ্ডে সংদধত্যাঃ ংযোজয়স্তযাঃ।। ১৩ 

কৃঞ্সতী নৃপুরে মেখলাচ বস্যাঃ সা ॥ ১৪ 

| নৃত্যজন্ত কোনে! গোগীর বলয় ছুলিতেছিল 

এবং মন্তকের মল্লিকামাল! বিগলিত হুইতেছিল। তিনি পরিশ্রান্ত 

হইয়! নিজ বাহদ্বার৷ পার্্শ্থিত গদাধরের স্কন্ধ অবলদ্বন 

করিলেন ॥ ১১ 

স্থানে কোনো গোপী আপন স্বন্স্থিত কমলগস্ধি চন্দন" 

চচ্চিত কৃষ্ণবাছু জাপ্রাণ করিয়া লোমাঞ্চিত-শরীরে চুম্বন করিতে 

লাগিলেন ॥ ১২ 
নাট্যজন দোলায়মান কুগুলের প্রভায় কোনে! গোঁপীর 

:কপোলতল সমুজ্বল হইয়াছিল। তিনি কৃষ্ণকপোলে আগন 

[ুকপোল সংলগ্ন করিলে, শ্রীকৃ্ণ তাহার মুখে টি ৮ তর্পণ 
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“কোনো গোগী নূপুর ও মেখলাধবনি পকারে নত ও গান 

করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়! পার্থ ফের হুখকর কর" 

কমল, আপু স্তনের উপর স্থাপন, করিলেন 1 ৯৪. 



এ ক্্রোপ্যো লব্ববচ্যিতং কান্তং শ্রিয় একান্তবল্লতম্। 
. গৃহীতকগ্যন্তদ্দোর্ড্যাং গায়ন্ত্যস্তং বিজহিরে ॥ ১৫ 

অআসহ্যম্ঃ1-( অন্তা অপি কাশ্চিদ ব্রজাঙ্গনাঃ গোপ্যঃ শ্রিয়ঃ 
( লক্গ্যাঃ ) একাস্তবল্লভমূ ( অত্য্ত-প্রিয়ম্) অদ্যুতং ( পূর্ণস্বরূপং শ্রীকষ্ণং) 

কাস্তং (পতিং) লন্ধ1 (প্রাপ্য) তদ্দোর্ভ্যাং ( তস্য শ্রীকুষ্দ্য দোর্ড্যাং 
বাহ্ভ্যাং ) গৃহীতকষ্ঠযঃ ( ধতহন্ধাঃ) তং ( শ্রীকষ ) গায়স্তযঃ 
( তদ গুধান্ বীর্তযত্ত্যঃ ) বিজহিরে (খেলস্তিত্ম )॥ ১৫ 

৮ পপি পপি ীশিাীটাাাাাসিসিপিপশাপিসি * ৬ 

টীক্ষা-এবমন্যা অপি গোপ্যো যথাবথং নানাবিত্রমৈবিজহুরিত্যাহ 

গোপ্য ইতি ॥ ১৫ 

অন্যুাদ।--কোন গোপী রমাপ্রিয় ভগবান্ শ্রীকৃ্কে 

পতিরপে প্রাণ্ড হইয়া এবং তাহারই বাহুদবারা বেষ্টিতকণী হইয়া 
তাহারই গুণ গান করিতে করিতে ক্রীড়া! করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ 

তাহুপর্ঘ্য।-একাদশ হইতে পঞ্চদশ প্লোক পর্যযস্ত পাঁচ 

গ্লোকে বিশেষ তাঁতপর্য্য কিছুই নাই। কেবল যথাঘটিত বিষয় 

বণনা করিয়া প্রাকৃত শৃঙ্গার-রসের পুণ্টিসাধন কর! হইয়াছে 
যখন স্রীক্ফরাসলীলায় প্রাকৃত শৃঙ্গার-রসের ছলেই অপ্রাকৃত 
পরম 'স প্রদর্শন করা হইয়াছে, তখন 'প্রাকৃত রসের পুষ্টিসাধনেই 
অপ্রাকৃত রুল পরিপুট হইবে। এই জন্থই ভগবান্ এরূপ লীলা 

করেন্টএবুং এই জন্থই এরূপ বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১৫. 
(রিও শত নিউটন 



শা বিটঙ্ককপে 
বন জয়ে! ৮৮৬৪ 

গোপ্যঃ সমং ভগবতা ননৃতুঃ শ্বকেশ- 

 অ্রস্তত্রজো ভ্রমরগাঁয়করাসগ্োষ্ঠ্যাম্ ॥ ১৬ 
পেপ

াল 

অসম্ক্রঃ ।--ভ্রমরগায়ক-রাসগোষ্ঠ্যাং শ্বকেশত্রস্ততজঃ ( শ্বকবর- 

বিগলিতমালাঃ)  কর্ণেৎপলালকবিটঙ্ক কপোলঘর্দবক্ত,ত্রিয়ঃ , গোগ্যঃ 

দয, ভগবত! সমং ননৃতুঃ (নৃত্যন্তিন্ম )॥ ১৬. 
জপ পাপা পপ পাপী ৯ শী ঠ পি বশ পাপী 

' টাক্ষা ।--তত্র বাদকেযু গায়কেযুচ সন্ত্রীকেযু ন্ধরববকিন্নরাদিযু 

রসাবেশেন মুহৃৎসথ নৃত্যৎসু চান্তামেৰ বাস্তাদিসম্পত্িং দর্শ়ন্ রাসসম্মমাহ 

'কর্ণোৎপলেতি। কর্ণোৎপলৈশ্চ অলকবিটক্বৈরলকালম্কতৈঃ কপোলৈশ্চ 

ঘর্বৈশ্চ বন্ধে যু শ্ীঃ শোভ। যাসাং তাঃ। ঘোষাঃ কিছ্কিণাঃ বলয়ন্পুর- 

ঘোষৈবরদ্যে্বাদিত্রৈঃ। কেশেড্াঃ অন্তাঃ আজো যাসাং তাঃ। এতেন 

ভালগতিসত্থ্টাঃ কেশ: শ্বশিরঃকম্পং পাদেষু পুষ্বৃষ্টমিবাকুর্বন্ ইতাৎ- 

প্রেক্ষিতম্। ভ্রমরা এব গায়ক! যস্যাং ত্যাং রাসসভায়াম্॥ ১৬ | 

অন্যুবাদ্।-গোপীগণ যখন ভগবানের সহিত নৃতা 

করেন, তখন তীহাদ্দের কবরম্থ পুষ্পমালা বিগলিত হইতে লাগিল 

এবং তাহাদের বদন কর্ণস্থ রক্তকমলে অলকালছ্বত কঁপোলে ও 

অরাবিনদুসমূহে অপূর্বব শোত!| ধারণ করিল। & দময়ে: ভ্রমর 

ই গায়ক এবং বলয় ও নৃপুরনিকরই বাদক হইয়াছিল ॥ ১৬ 

_তাতপর্শ্য এ প্লোকেও সুস্পষ্ট পারমারষিক ্াপর্য 

স্ তথাপি ভরমর-গায়কের কথায় আমাদের হয়ে বেয়প একটি 7৬৮ চিত 



ফি বাঁসনীলা তত, রা 

ভাবের উদয় হইল, তাহা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ধিনি 
হদুরবর্থী জলাশয়প্থ বিকসিত কমল-মালার মধুলোতে আমোদিত 
শত শত ষট্পদের সম্মিলিত গুন্গুন্ ধ্বনি গুনিয়াছেন এবং 
ক্ণকালের জন্ত সংসার বিল্মরণ-পূর্ববক নির্জনে ভগবন্ধযানে নিম 
হইয়া অন্তরে অন্তরে প্রণব সাধন করিয়াছেন, তিনি এই রাস: 
লীলায় ভ্রমরগানের তাৎপর্য বুঝিবেন। ভগবন্ধ্যানে নিমগ্ন 
হইয়া! অনন্যচিত্তে প্রীণবসাধন করিলেই অদুরবর্তা ভ্রমর-নিকরের 
অন্প্ট অথচ সমধুর সশ্মিলিত সূক্গম গুন্গুন্ ধ্বনির ন্যায় নাতি 
হইতে হৃদয় পর্যন্ত স্থানে মৃণাল-সূত্রের ন্যায় সুসূঙ্ষম নাদ অনুভূত 
হইয়। থাকে । ভগবন্ধ্যানে নিমগ্ন হইলেই হৃৎপঞ্সস্থ ভগবানের 
মহিত জীবের সম্মিলন বা আলিজন হয় ; তাই ত আধ্যাত্মিক 
রাদলীলা। এ রাসলীলায় প্রণবের উতপত্তি ও লয়-স্থান-নাদই 
জমরধবনি। ইহা ধ্যানযোগীর প্রত্যক্ষ অনুভূত। 
| - মায়াতীত চৈতন্যময় বৈষ্ণবধামে অর্থাৎ অপ্রাকৃত নিত্য রাস- 
ীলাতেও এইরূপ ভ্রমরধ্বনি নিত্যই হইতেছে। তাহাও ভাবুক 
ভাবিয়া দেখিবেন। শব্দ ও অর্থ নিত্য সম্পৃক্ত; যেখানে শব, 
মইখানেই অর্থ এবং যেখানে অর্থ, সেইখানেই শব্দ ; অতএব শবা- 
ক্ষ ও পরক্রহ্াও নিত্য-সম্পৃক্ত। যেখানে শব্দময় প্রণব, সেই- 

ধানেই অর্থন্থরূপ ব্রচ্ম এবং যেখানে ব্রহ্ম, সেইখানেই প্রণব । 
এই লি প্রণব ও পরব্রহ্মকে অভির়স্বরাপ বলিয়া- 



| স্পন্দন: আগুর, : নাদধবনি 

১ নি হইভেছে, ০৮৭ সবীদিগের সহিত আনন্দ. 

অয় প্রীকৃষ্ণের নিত্য-নৃত্যে সুমধুর নাঁদরূপ ভ্রমরগ্ান নিতাই 

হইতেছে । নিভৃতে বনিয়। তন্ময় হইয়া শুনিলে, এখান হুইতেও 

গুনা ষায়। আমর! বধির ; বৃন্দাবনের গান শুনিতে পাই না! 

আপন হৃদয়ের গান শুনিতে পাই না! মায়াতীত ধাঁমের গান 

গুনিব কিরূপে ? 

গ্রস্থকারের মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত কর! সহজ কথা নহে। 

বিশেষতঃ খধি-প্রণীত ভক্তি ও ভঞান-বিষয়ক অধ্যাত-শানের 

 প্লুকৃত তথ্য নিরূপণ কর। সাধারণ মনুষ্যের সাধ্যাতীত। তাহার 

উপর আবার শৃঙ্গার-রসাবৃত পরমতন্ব নিতাস্তই ভুর্বেবাধ্য। 

তবে, যেমন ভগবানের ন্বরূপরূপ কিরূপ, তাহা জানিবর উপায় 

না ধাকিলেও তক্তগণ আপন হৃদয়-কল্লিত রূপেই আনন্দ পাইয় 

থাকেন, সেইরূপ তাঁহার লীলাকথারও স্বাভিপ্রেত অর্থ করিয়াই 

আপনাকে চরিতার্থ মনে করিয়! থাকেন। আমরা ভক্ত ন 

হইয়াও কেবল চপল-ম্থতাৰ মনের আকাঙক্ষা। মিটাইবার জদ্ 

জ্রধরগানের কথ! লিধিলাম। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি 

আমাদের হাদয়ে যেরূপ ভাবের উদয় হুইয়াছে-_তাহা 
১. বলিতেছি। শুকদেবের অভিপ্রায় তিনিই জানেন ॥ ১৬ 

পারার আগার আচার 



গা পানি | 
ক্নেমে রমেশে! ব্রজস্থন্দরীভি- - 

ধরথার্ডকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ ॥ ১৭ 
পপ ক ও পা ও রও 

আন্বস্্ঃ 1--শ্বপ্রতিবিষববিভ্রমঃ (স্ব-চ্ছায়াজীড়ঃ) অর্তকঃ বা 

(বালকঃ যথা) [তথা] রমেশঃ ( লক্ষমীপতিঃ) এবং পরিষজ করাভিমর্ষ-লিদ্ে- 
ক্ষণেদ্বাম-বিলাসহাসৈঃ (পরিঘঙ্গঃ আলিঙ্গনং করাভিমর্ঃ করগ্রহণং 

নিগ্বেক্ষণং সপ্রেমদৃষ্টিং উদ্দামবিলাসঃ প্রকষ্প্রমোদঃ হাসশ্চ হাস্যঞ্চ তৈ:) 
্রদনুন্নরীতিঃ (ব্রজবালাভিঃ সহ ) রেমে ( অরমণ )॥ ১৭ 

টীকা ।-যথ! গোপ্যো নানাবিভ্রমৈর্গবতা সহ বিজহৃ£, এবং 
ভগবানপি শ্ববিলসৈস্তাভিঃ সহ রেমে ইত্যাহ:এবমিতি। তদ্িলাসান-: 
ভিসৃতস্যৈব রতো দৃষ্টান্তঃ যথার্ভক ইতি। স্প্রতিবিদৈবিভ্রমঃ ক্রীড়া বস্য 
লইব।, অনেনৈতদ্দশিতম্--ন্বীয়মেব সর্ববকলাকৌশলং সৌগন্ধলাবপয- 
মাধূয্যা্দিচ তান সঞ্চ্ধা তাভিঃ সহ রেমে ষথার্ভকঃ স্বগ্রতিবিন্বৈরিতি ॥১৭ 

অন্মুবাদ।--বালক যেমন আপন প্রতিবিম্ব অর্থাৎ ছায়ার 
সহিত ক্রীড়। করিয়! থাকে) সেইরূপ ভগবান্ মাধব আলিলন, 

প্রণয়*নিরীক্ষণ, করগ্রহণ, পরমামোদ ও হাস্যসহকারে ব্রজগোপী- 
দিগের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ 

তাহুপর্ঘ্য 1-_ভাগবভবক্তা সর্ববলোকহিতৈষী শুকদেবের 

কি রা কৌশল হুচতুর পাঠক তাহা অবশ্যই লঙ্য 
নি তিনি লোৌকহিতৈধী নুচতুর চিকিৎসকের ন্যায় 
চি 

২8 হস 1, 



মী নি লট এপ চি 

নি কাব্যরসের ট০৭ কোমলমতি, মানব, 

কীগকে ধীরে ধীরে দুর্বেবোধ পরমার্থ-তস্ আন্থাদন করাইতেছেন। 

ভিনি প্রাকৃত নটনটার ন্যায় গোপীকৃষ্ণের নৃত্যগীতাদি অভি মধুর 

ভীষায় বর্ণনা করিয়া, পাছে মানবের মন প্রান্কত রসেই আবিউ 

হইয়। যায়, এই আশঙ্কায় দৃষ্টান্ত দ্বারা কৌশলে 

স্বরূপ তত্ব ল্মরণ করাইয়! দিলেন। তিনি বলিলেন,_- 

যেমন আপন প্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়া করে, সেইরূপ 

মাধব গোগীদ্দিগের সহিত ক্রীড়া! করিতে লাগিলেন । অতএব 

 এুকদেবের দৃষ্টান্তে বুঝিতে পার! যায় যে, ভগবান্ অন্য কোনে 

-.মারীর সহিত ক্রীড়া করেন নাই; তিনি আপন প্রতিবিশ্ব বা 

ছাঁয়ার সহিত ক্রীড়। করিয়াছিলেন” আমরা গোপীকৃষ্ণের নৃত্য- 

প্রন বলিয়াছি, আনন্দলাভে প্রেম বত স্ফীত হয়, প্রেমস্পর্শে 

সানন্দও ততই স্ফীত হয় অর্থাৎ উভয়ে ধেন প্রতিদ্বন্দিভীবে 

ৃত্য করিতে থাকে। বালক নাঁচিলে তাহার প্রতিবিদ্ব অর্থাৎ ছায়া 

চাহারই শক্তিতে তাহার অধীন হইয়া! তাহারই অনুকরণে নাচিতে 

ধাকে; আবার ছায়ার নৃত্য দেখিয়া বালক যতই অধিকতর 

উৎসাহের সহিত নাচিতে থাকে, তাহার ছায়াও তাদনুরূপ নৃত্য 

করে। অতএব শুকদেব অতি সুন্দর উপম। দিয়া প্রেমানন্দের 

অর্থাৎ গোপীকৃষণের ক্রীড়া বুঝাইয়। দিলেন। ভগবানের নারীগ্জ 

বাঃ পরনারীসঙ্গের আশঙ্ক! অপনীত হইল। পরীদ্দিতের পরশ্নোতরে 

যু আরও পরিষ্কত হইবে। . 
টব, 

এই, বারেক ও তাহার. প্রতিধিমবের, হে কক হে এ 2 
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সলীলা। ৮৫৯: 
স্বরূপ দেখালে একটু প্রা উপস্থিত হয়। আনন্দ ও প্রেম, 
ভগবান ও জীব বিন্ব-প্রতিবিশবস্বর্ূপ হইলে, প্রতিবিষ্ববাদই সমর্থিত 
হইল। তাহাতে নব্য বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত প্রকুপিত হয়। প্রতিবিষ্ব 
জড় ও মিখ্যাপদার্থ; জীবকে ইশবরের প্রতিবিদ্ব বলিলে, জীবও 
জড় ও সিথ্যাপদার্থ হইয়! পড়ে; অতএব চৈতন্যন্বরূপ সত্য- 
পদার্থ জীব ঈশ্বরের অং বউ ও সূর্য্কিরণের ন্যায় অথবা 
অগ্রিরাশি ও অগ্নিকণার ন্যায় জীব ঈশ্বরের অংশ,__প্রতিবিদ্ব 
নহে। বৈষ্বগণ এরূপ আশঙ্কায় এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে চাহেন। 
আমর! বলি, জীবকে ঈশ্বরের প্রতিবিন্ব বলিলে, কোনোও 

দোষ হয় না। মুল পদার্থের নাম বিদ্ব এবং এ মুল পদার্থের 
বা বিস্বের প্রতিরূপ, প্রতিচ্ছবি বা প্রতিক্ৃতির নাম প্রাতিবিদ্ব'। 
বিশ্ব ষে জাতীয়, প্রতিবিদ্বও সেই জাতীয় হইবে। সূর্ধ্যমগ্ডুল 
জড় এবং শান্দ্রানুলারে মায়াকল্লিত মিথ্যা ; সুতরাং জলম্ছ সূরধ্য" 
গ্রতিবিষ্বও জড় এবং সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান মিথ্যা । বালকের” 
দেহও জড় এবং শান্ত্রামুসারে সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান মিথ্যা ; 

স্থতরাং তাহার প্রতিবিম্ব বা ছায়াও সেই জাতীয় পদার্থ, অর্থাৎ” 

তাহার জড় ও মিথ্য। দেহের প্রতিবিদ্বও জড় ও সত্যের ন্যায়, 

প্রতীয়মান মিথ্যা। ক্রহ্ম বা ভগবান্ ব! ঈশ্বর সত্যন্বরূপ, চৈতন্য- 
স্বরূপ. ও. 'আননদস্বরূপ ; স্বতরাং যেমন জড়ের প্রতিবিশ্ব জড় এবং 

সিখার, শ্তিবিষ্ মিথ্যা, সেইরূপ চৈতন্যের প্রতিবিম্ব চৈতন্য, : 
সতের ুভিবিঘ সত্য এবং আনন্দের প্রতিবিম্ব আননাই হইবে, 1 

(নিত, পর 4 
কি ১১০২৭ 

ছি অতএব তগবান্-বে-জাতীয় বন্ত, তীহার প্রতিবিদ্ঃ 
২৩০২ 



নথ মওনেইজাতীর বস্তু; াং জীবকে এরিক বিলে দোষের 
পিত্ত হয় না। বেছে ও পুরা তুর তুরি & দুই 

'জ্াছে। 

দৃষ্টান্ত বা উপমা সর্ববাংশে হয় না, ইহা সকলেই জানেন। 

গোপীগণ যে তগবান্ হইতে অত্যন্ত অসংযুক্ত অপর পদার্থ নহে। 

ইহাই দেখাইবার জন্য পরস্পর সংযুক্ত বালক ও তাহার প্রতিবিদ্বের 

সহিত উপম! দেওয়া হুইয়াছে। বালকের প্রতিবিদ্ব স্বয়ং 

নাচিতে পারে ন! এবং তাহার দেহও স্বয়ং নাচিতে পারে না। 

অগ্রে তাহার চৈতন্য-সংবলিত ক্রিয়াত্ক প্রাণ নাটিয় উঠে, 

_স্তাহারই উচ্ছাসে দেহ-পুস্তলি নাচিয়া উঠে এবং পুত্বলির 

অঙ্তঙ্গির অধীনে ছায়ারও অঙ্গভঙ্গি হুইয়া থাকে। কিন্ত 

জীধ-ব্রক্গের ব। গোপী-কৃষ্ণের ক্রীড়ায় সেরূপ নছে। কারণ, 

উভয়েই চৈতন্থম্বরূপ ; অতএব উভয়েরই ক্রীড়া করিবার স্বতন্ত্র 

ইচ্ছা আছে। অথচ উভয়ের ইচ্ছা পরস্পর-দাপেক্ষ। ফলতঃ 

ভীবব্রক্ষের বা, গো'পী-কৃষ্ণের যুগ্রপৎ একত্ব ও পৃথকৃত্ব প্রদর্শনই 

শুক-বাক্যের তাৎপর্য্য ॥ ১৭ | 

০০০০ 



ষ্ ৃ টিতে ৷ ৰ ১৪৮ 

_.. কেশান্ ছুকুলং কুচপট্রিকাং বা। 
নাঞ্জঃ প্রতিব্যোডমলং ব্রজন্ত্রিয়ো 

বিঅস্তমালাভরণাঁঃ কুরূদ্বহ ॥১৮ 

অস্রশ্্ঃ ।-_কুরূর্বহ (হে কুরুকুলগৌরব ) তদনসঙ্গ-প্রমুদাকুলেক্জরিয়াঃ 
( কষ্তাঙম্পর্শানন্দাকুলচিত্বাঃ ) বিত্স্তমালাভরণাঃ (বিগলিতমালালঙ্কারাঃ ) 

রিয়; (ব্রজরমণ)ঃ) কেশীন্ ছুকৃলং ( পরিধেয়ক্ষৌমবন্ত্রং) কুচপটিকাং 
বৰ! ( কঞ্চুলিকাং ব1) অঞ্জঃ প্রতিব্যোটং (যথোচিতং প্রতিবন্ধুং )ন 

অলম্ (ন.সদর্থাঃ বভৃবুঃ) | ১৮ 

টাকা ।--তান্ত ভগবদবিলাৈরাঁকুল! বভৃবুরিভ্যাহ তদঙ্ষেতি। তস্যাক্ষ- 
সঙ্গেন প্রক্কষ্ মুৎ গ্রীতিস্তয়। আকুলানি অবশানি ইন্দ্িয়াপি যাসাং তাঃ। 
বিশ্পথধবন্ধনান্ কেশাদীন্ অঞ্জস! প্রতিব্যোঢ়ং যথ। পুর্বং ধর্তং নালং ৃ  

মদর্থ| বুতৃবুঃ ৷ বিশ্রন্ত! মাল! আভতরণানিচ যাসাং তাঃ ॥১৮ 

অবন্যুব্বাদ ।-হে মহারাজ পরীক্ষিত! 'ব্রজরমণীগণ 
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অলম্পর্শে আনন্দবশে এত আকুলচিত্ত - 
হইয়াছিলেন যে, তাহাদের মস্তকস্থ পুষ্পমাল! ও অনস্থ অলঙ্কার 
বিগলিত হইতে লাগিল এবং তাহার! জলুলার়িত কেশ+” চল 

পরিধেয়:ও পানু কথুলি যথোচিতভাবে প্রতিবন্ধ করিতে 
দর হইলেন নাঃ ১৮ 

লিখ 1 কফসনে-গোপীদের আনন্দ-চিহ্ত ॥১৮ 
লগ গু আভা 



৬৪8  *ভ্রীকষ্্াসলীল।। 

কুষ্ণবিক্রীড়িতং বীক্ষ্য ব্যমুহান্ খেচরস্ত্রিয়ঃ 

কামধর্দিতাঃ শশাঙ্কশ্চ সগণো বিশন্মিতোহভবত ॥ ১৯ 

অন্স্রঃ ।-_খেচরন্িয়ঃ (দেবকামিন্যঃ ) কৃষ্বিক্রীড়িতং (ক্ই- 

ক্রীড়াং ) বীক্ষ্য ( বিমানাদবলোক্য) কামান্দিতা: ( কৃষ্ণবিষয়কেণ কামেন 

অন্ুুরাগেণ অর্দিতাঃ ব্যাকুলীকৃত|: ) ব্যমুহান্ ( মোহং গ্রাপুঃ) সগণঃ 

(সগ্রহনক্ষত্রঃ) শশাহ্বশ্চ (চন্ত্রশ্চ ) বিন্মিতঃ ( বিন্রয়ান্িতঃ উদ্ভাস্তঃ) 

অগ্তবৎ ( বভূব )॥ ১৯ 

টীক।।__ন কেবলং তা এব আকুলেন্দিক়াঃ কিন্ত দেব্যোইপীত্যাহ 

রুষ্ণবিক্রীঠিতমিতি। কিঞ্চ, শশাঙ্কশ্চেত্যনেনৈতৎ হুচিতম্--শশাফ্কেন 

বিশ্মিতেন গতৌ বিস্বৃতাাং ততঃ প্রাক্তনাঃ সর্ব গ্রহান্তত্র তব্রৈৰ তথ 

ততশ্চাতিদীর্ঘাু রাত্রিযু থাসুখং বিজহ্.রিতি ॥ ১৯ 

অন্যুাদ্ ।-_দেব-কামিনীগণ বিমান হইতে ব্রজগোপী- 

দ্িগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এরপ ক্রীড়া দেখিয়া, তাহাই পাইবার 

কামনায় মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং নিশাকরও তদদর্শনে গ্রহ' 
নক্ষত্রারদির সহিত বিস্মিত হইলেন ॥ ১৯ 

তাওুপপর্ঘ্য ।--প্রেমময়ী গোপীদিগের সহিত মদনমোহনের 

পরমানন্দময় রাঁসলীল! দেখিলে, বেদ-বিধাতা! ভ্রচ্ষারও মন 

মোহিত হয় এবং কন্দর্প-দাহক ত্হানরূপী মহাদেবও মোহিত 

হইয়। যান; ন্র্গস্থ দেবীগণ যে মুগ্ধ হইবেন, ইছা আর বিচিত্র 

কি? প্রাকৃত জগতে রব ুঙগার'রলের জড়ায় কামের 
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সহিতই ক্রীড়। হইয়া পাকে; কিন্ত ভগবানের রাসলীলায় 

প্রাকৃত শুঙ্গার-রসের ক্রীড়ার ম্যায় দকলই মাছে, অথচ কাম 
নাই; কাম-ভাবের চিহ্নও নাই। ইহাই দেবদেবীদিগের মোহিত 

হইবার কারণ। বিধাত| আপন কন্াদর্শনে কামের বশীভূত 

হইয়াছিলেন এবং মহাদেব কন্দর্পকে দগ্ধ করিয়া তাহার হস্ত, 

হইতে পরিস্রাণ পাইয়াছিলেন ; তাই মুস্তিমতী মহামায়াকে লইয়া 
নিলিপ্ততাবে সংপার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু 
পরমানন্দময় ভগবান্ আ্ীকৃষ্ণ কন্দর্পকে না মারিয়।, সজীবনে 

মোহিত করিয়া, অনাসক্ত-ভাবে ব্রঞ্জসুন্দবীদিগের সহিত জ্রীড়। 

করিতেছেন, ইহ দেখিলে কাহার মোহ ন] হইয়া থাকিতে পারে? 

কলম্কী শশাস্কও তার! দর্শনে আত্মহারা হইয়ছিলেন ; অতএব 

তিনিও কামের প্রভাব বিলক্ষণ অবগত আছেন। তাই আজ 

ভগবানের রালীলায় মদদনকে মুগ্ধ দেখিয়া, কাষে কাষেই তিনি 

আশ্চর্যয।ম্বিত হইলেন। বল! বাহুল্য যে, এস্থলে “শশা” 

শব্দের অর্থ চন্দ্রমগ্ডল নয়; মগ্ডল-মধ্যবর্তাঁ চৈতন্যময় চন্দ্রদদেবই 
এই ল্লৌকে লক্ষিত হইয়াছেন । যেমন সবিতৃ-মগ্ডল মধ্যবর্থাঁ- 
দেব নারায়ণ প্রসিদ্ধই আছেন, সেইরূপ চন্দ্রমগ্ুল-মধ্যবন্তী 
দেবও অবশ্যই আছেন, সন্দেহ নাই। গ্রহ নক্ষত্রাদির অর্থও 

তাহার্দের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । | 
এই শ্লোকস্থ “শশাঙ্কশ্চ সগণো বিন্মিতোহভব” এই 

অংশের. টাকায় শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন,__“শশাঙ্কেন বিশ্মিতেন 
গতো বিস্মৃতায়াং ততঃ প্রাক্তনাঃ সর্বেব গ্রহা স্তত্র তত্রৈব তম্ুঃ। 



৩৪৬* শ্রষ-রাসলীল! । 

ভতগ্চাতিদীর্ঘাস্ রাত্রিযু বধাস্তখং বিজহরিতি |” অর্থাৎ রাস- 

সর্পনে শশাঙ্ক বিশ্মিত হইয়! আপন গতি ভুলিয়া গিয়া ছিলেন; 

স্থতরাং তদনুবর্তী গ্রহগণও একস্থানে অবশ্থিভ ছিল ; অতএব 

সেই রাত্রি অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ায়, ভগবান্ গোঁপীদিগকে লইয়। 

স্বচ্ছন্দে বিহার করিয়াছিলেন । বন্ত্রহরণের সময় ভগবান্ 

গোপীর্দিগকে বলিয়াছিলেন,__“যাতাবল। ব্রজং সিদ্ধা ময়েম! 

রংস্যথ ক্ষপা” অর্থাত হে অবলাগণ ! তোমরা পিদ্ধ হইয়াছ, 

কিন্তু এখন ব্রজে যাও, আগামিনী এই সকল রাত্রিতে আমার 

সহিত বিহার করিবে । এখানে এই রাত্রিবাঁচক“ক্ষপা” শর্ষে ব- 

বচনের বিভক্তি আছে। ইহার পরেও শুকদেব বলিবেন,--“এৰং 

শশাঙ্কাংশুবিরাঁজিতা নিশাঃ, স সত্যকামোহনুরতাবলাগণঃ |” 

অর্থাৎ ভগবান গোপীদ্িগকে লইয়া! চন্দ্রীলোকিত সেই সকল 

নিশায় বিহার করিলেন। এখানেও রাত্রিবাচক “নিশা” শবে 

বছুব্চনের বিভক্তি দেখিতে পাওয়। যায় । বোধ হয়, সেই জন্যই 

শ্রীধর স্বামী বন্রাত্রি রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে এরূপ ব্যাথ্যা 

করিয়াছেন । তোঁষণীকা'র প্রভূ সনাতন স্বামীর এই ব্যাখ্যায় 

অনুমোদন করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন._-্গতিস্থগিতত্ব- 

তৃতপ্রেক্ষামাত্রম” অর্থাত স্বামিপাদদ যে, বলিয়াছেন, চন্দ্রের 

গতি রহিত হইয়াছিল, তাহা উৎপ্রেক্ষা মাত্র। কিন্ত অচিন্থ্য-শক্জি 

সত্যসঙ্কল্প স্বয়ং ভগবানের ইচ্ছায় সকলই সম্ভব) অতএব 

শলুসমাদূত স্বামিপাদ প্রগাঢ় ভক্তি ও অটল বিশ্বা্ের সহিত 

 খবাঞধ লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের অবশ্ঠাই শিরোধাধ্য ৪১৯. 
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কৃত্বা তাঁবন্তমাতানং যাঁবতীর্গোপযোধিতঃ 

রর়াম ভগবাংস্তাভিরাত্ারামোহপি লীলয়] ॥ ২০ 

তনম্স্্ঃ ।-ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) আত্মারামে।হপি ( স্বানন্দপুর্ণোহপি ) 
ধাবতীঃ ( যাবত্যঃ যৎসংখ্যকাঃ) ব্রজযোধিতঃ (ব্রঞ্ররমণ্যঃ ) আত্মনং (ম্বং) 
তাবস্তং ( তৎসংখ্যকং ) কৃত্ব! ( দর্শয়িত্ব! ) তাভিঃ (ব্রজষোধিত্তিঃ সহ) 

নীলয়! ( স্বচ্ছন্েন ) ররাম (অক্রীড়ৎ )॥ ২৯ 

চীক্কা ।-কিঞ্চ কৃত্বেতি। অয়ং ভাবঃ। কাত্যায়নি মহামায়ে 
ইতি গ্লোকেন প্রত্যেকং তাভিঃ প্রাথনাৎ ভগব্তাপি যাতাবলা ব্রজ্মমিত্যা- 

দিনা তথৈব প্রতিশ্রুত তাবন্তমাত্মানং কৃত্বা তাভীরেম ইতি। 

যাবতীর্ধাবতঃ ॥ ২-॥ 
স্পা 

অসন্যুবাদ ।_-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও, যত 

গোপী তত রূপ ধারণ করিয়।, তাহাদের সহিত স্বচ্ছন্দে বিহার 

করিতে লাগিলেন ॥ ২০ 

তাশুপর্ষ্য ।-ইহা ভক্তের ও ভাবুকের প্রত্যক্ষ অনুভূত 
এবং রাসমগ্ডলের প্রসঙ্গে এ কথার সম্ালোচন। কর! হইয়াছে । 

বস্ততঃ তিনি বু হয়েন না) বহু ভক্তের প্রেম ও ভাব 

তাহাকে বন্ধু করিয়া লয়। নিত্যধামের নিত্য রাসেও তিনি অসংখ্য 

ভাব-মৃত্তির দহিত অসংখ্য রূপে অধিষ্ঠিত হইয়া নিত্যই বিহার 
করিতেছেন। বিশেষতঃ গোপীগণ কাত্যায়নী পুজার সময়ে 
সকলে একই স্থানে, একই সময়ে, একই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 
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প্রার্থনা করিয়াছিলেন,---“কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিস্থাধীশ্বরি, 
নন্দগোপস্থতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥% অর্থাৎ মহামায়ে 
মহাযোগিনি অধীশ্বরি দেবি কাত্যায়নি ! শ্রীনন্দনন্দনূকে আমার 

প্রতি, কর। কাঁষে কাষেই ভক্তাধীন ভগবান্কেও একই 
স্বানে, একই সময়ে, একই ভাবে, সমস্ত গোপীর পৃথক পৃথক 
পতি হইয়া ক্রীড়া করিতে হইল। তিনি ভক্তের অভিলাষ 

অন্থথা করেন না বা করিতে পারেন না। যিনি অচিজ্ত্য-শক্তি- 

প্রভাবে ব্রিগুণ-সংযোগে অসংখ্য ব্রহ্মাগ্ডরূপে পরিণত হইতে 

পারেন, অসংখ্য ভক্তের অভিলাষে অসংখা সচ্চিদানন্দরূপে 

পরিণত হওয়াও তাহার পক্ষে বিচিত্র নহে। ব্রহ্ম-সন্ন্ধে ব 

ভগবৎ-সম্বন্ধে তর্ক নাই। তর্ক করিয়! কিংবা বিচার করিয়। 

ভগবল্লীলা বুঝিবার চেষ্টা করায় কোনও ফল নাই। যাহ 
বাক্যের ও মনের অগোচর, বাক্য তাহ! কিরূপে প্রকাশ 

করিবে? এবং মনই ব1 কিরূপে চিন্তা করিবে ? বেদ পুরাণাদি 

মুল গ্রন্থে বিচার নাই, কেবল স্বরূপ বর্ণনাই আছে। তাহাও ব্রহ্ম 

বা ভগবশুসম্বন্ধে যথেউ নহে। তাহাই দেখিয়! ধাঁহার! বিশ্বাসের 

সহিত উপাঁসন! করেন, ত্রীহারাই চতুর। যখন বেদপুরাণার্দি 

শান্সের ভাষ্য ছিল না, টাকা ছিল না, টিপ্পনী ছিল না, তখনই 
বথার্থ উপাসন! ছিল ) এখন ক্রমে যতই ভাষ্য ও টীকা! টিগ্লনীর 

.' প্রসার 'হইল। অমনি উপাগনার স্থলে বাগাড়ম্বর আসিয়া 

_ বসিল ॥ ২০ 



প্রীকফ-রাসলীলা। ৩৪৪ 

তাসাং রতিবিহীরেণ শ্রান্তানাং বদনানি স। 
প্রাস্বজৎ করুণঃ প্রেন্না শস্তমেনাঙ্গ পাণিন। ॥ ২১ 

তনহাক্ঃ।--অঙ্গ (হে রাজন্ ) করণ: ( কৃপাময়ঃ ) সঃ (প্রীরষ্ণঃ) 

প্রেম: শ্রীত্যা ) রাতবিহারেণ (রাসক্রীড়য়া ) শ্রাস্তানাং (ক্লাস্তানাং ) 

ভাসাং ( গোপীনাং ) বদনানি (মুখানি ) শস্তমেন (সুখস্পর্শেন ) পারিনা 

(স্বহস্তেন ) প্রামৃজ্ধৎ ( মৃজ্জতিপ্ম )॥ ২১ 

টাক । - কুপাতিশয়মাহ তাসামিতি ॥ ২১ 

অন্যুক্রীদ ।_অধিকক্ষণ নৃত্যগীতে গোপীগণ ক্লান্ত হইয়। 
পড়িলে, কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় স্থকোঁমল করে তাহাদের বদন 

মার্জন করিয়া দিলেন ॥২১ 

তাকুপম্ধ্য ।-শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকের আভাসে লিখিয়াছেন, 
_-গকপাতিশয়মাহ” অর্থাৎ শুকদেব এই শ্লোকে গোপীদিগের 

প্রতি ভগবানের সাতিশয় কপার কথ! বলিতেছেন। ইহা অপেক্ষা. 

আবার কৃপ! কি হইতে পারে ? অখিল ব্রচ্জাণ্ডের ঈশ্বর ব্বয়ং 

ভগবান্ স্বহস্তে ভক্কের সেবা করিতেছেন। ধন্য কৃপা! তাহার 

লাঘব নাই,--অপমান নাই ; বরং এই জনই তিনি “তক্তাধীন 

'ভক্তবুসল* প্রভৃতি যশস্কর নামে গৌরবান্বিত হইয়াছেন। 

কিন্তু আমাদের ইহা বলিতে, লিখিতে বা ভাবিতেও শরীর 

সিহরিস্কা। উঠে_-অপরাধের আশঙ্কা হয়। আশঙ্কা হয় বটে, 

কিন্তু প্রেমের লোভে রাখালের উচ্ছিষ্ট খাওয়া, রাখালগণকে 

স্বন্ধে বন করা) ইহা অপেক্ষাও বিস্ময় কর 1২১ 



৩৫০ প্রকফ-রাসনীলা। 

গোপ্যঃ স্ক,রৎপুরটকুগুলকুত্তলত্থিড়্ 

গণ্ুশ্রিয়া স্ধিতহাঁসনিরীক্ষণেন। 

মানং দধত্য খষভদ্যজণ্ুঃ কৃতীনি 

পুণ্যানি তৎকররুহস্পর্শপ্রমোদাঃ ॥ ২২॥ 

অন্বস্্রঃ ।--তৎকরক্হস্পর্শগ্রমোদাঃ (শ্রীকৃষ্ণনথা ধাতন্ব্া:) গোগ্য 

ক্ষ রৎপুরটকুণ্ডলকুস্তলত্বিড়গণ্শ্রিয়া স্থধিতহাসনিরীক্ষণেন ধষভন্ত (গং 
পতেঃ) মানং দূধতাঃ (আনন্দং বর্দযন্ত্যঃ) পুণ্যানি ( জগৎপাবনানি 

কৃতানি ( কৃষ্ণচরিতানি ) জণ্ডঃ (অগায়ন্)॥ ২২ 

টীকা ।-ততোহতিহবষ্টানাং গোপীনাং চরিতমাহ গোপ্য ইতি। 
স্করতাং সুবর্ণকুগুলানাং কুস্তলানাঞ্চ তা গণ্ডেযু যা শ্রীতয়া সধিতে, 

অমৃতায়িতেন হাসসহিতেন নিরীক্ষণেনচ খষভস্ত পত্যুঃ শ্রীকৃষ্ঃন্ত মান' 

দৃধত্যঃ পুজাং কুর্বত্যন্তৎকর্মাণি জণ্ডঃ। তন্ত কররুহৈর্ন খৈঃ ম্পর্শেন 
প্রমোদো যাসাং তাঃ ॥ ২২ 

. অন্যুাদ ।- কৃষ্ণালম্পর্শে পরমানন্দিত গোপীগণ কপোল, 

দোলায়মান মনোহর স্বর্ণ কুগুলের ও স্ুকোমল কেশ কলাপের 

সৌন্দধ্যে এবং সুধাময় বাক্যে ও সপ্রেম নিরীক্ষণে ভগবানের 
আনন্দ বর্ধন করিয়া তাহারই পবিত্র চরিত্র গান করিতে 

লাগিলেন ॥ ২২ 

 তাতুপর্্য 1-এ ল্লোকে বিশেষ তাৎপর্য্য কিছুই নাই। 

কেবল আনন্দময়ের আনন্দবর্থনের কথ! 8২২ 



শ্ীফফ-রাসলীল।। ৩৫১ 

 তাভিযুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙগ সঙ্গ- 

ঘৃষ্ত্জঃ স কুচকুস্কুমরঞ্তিতায়াঃ | 
গদ্ধরর্বপালিভিরনুদ্রত আধিশদৃবাঁঃ 

শ্রাস্তো গজীভিরিভরাঁড়িব ভিন্নসেতৃঃ ॥ ২৩ 

আস্ত 1স:. প্রোককঃ) কুচকুছদরিতাযা: অগসঙস্্রদঃ 
সনবা ্তিঃ) গন্ধবর্পালিভিঃ অনুক্রতঃ (অন্থগণ্ঠঃ) [ সন্ ] শ্রমম্ অপোহিতুং 

(বিশেতুং) তাভিঃ ( গোপীভিঃ ) যুতঃ ( ধিলিতঃ ) বাঃ (কালিন্দীজলং 

থাবিশৎ (বিবেশ) ভিন্নসেতুঃ (বিদীরিতব প্রঃ) শ্রান্তঃ ইভরাট্ 

গঞেন্ত্রঃ) গঞ্ীভিঃ ইব (হস্তিনীভিঃ ইব )॥ ২৩ 

টীকা! ।-অথ জলকেলিমাহ--তাভিরিতি। তাসামগসঙেন স্বষ্টা 

সন্মন্দিতা যা অকৃ তন্তাঃ। অতন্তাঁসাং কুচকুষ্কমেন রঞ্জিতায়াঃ সঙ্থন্ধিভিঃ 
গন্ধরর্পালিভির্বর্বপাঃ গন্ধর্পতয় ইব গায়ন্তি যেহলযস্তৈরমুদ্রতঃ অনুগতঃ 

স শ্রীকষ্জঃ বাঃ উদকমূ. আবিশং। ভিন্নসেতুব্দারিতবপ্রঃ| স্বয়ং 
চাতিক্রাস্তলোকবেদমর্যযাদঃ ॥ ২৩ 

অন্যুব্বাদ _-যেমন গজরাজ শৈলসেতু বিদারণ পূর্ববক 
ক্লাস্ত হুইয়া গজীদিগের সহিত জলাশয়ে নিমগ্ন হয়, সেইরূপ 

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরিশ্রাম অপনয়নের নিমিত্ত গোপীদিগের সহিত 

যমুনা! জলে অবগাহন করিলেন। এ সময়ে পূর্বোক্ত অংগীত- 
কারী ভ্রমরগণ ব্রজবালাদিগের আলিজনে ঘৃষ্ট ও কুচ-কুগুমে 

রগ্ক্িত কু ফকগস্থ মালার গন্ধে আকৃষ্ট হুইয়! তাহার অনুগমন 
করিতে লাগিল ॥ ২৩ 

তাপর্ঘ্য ।-ষথাঘটিত বিষয় বর্ণনা করাই তাতপর্য্য ॥ ২৩ 



২৫২. প্রকফ-রাসশীলা।, 

সোবযস্যলং যুবতিভিঃ পরিষিচযমান: 
প্রেন্নোক্ষিতঃ প্রহসতীভিরিততন্ততোইহঙ্গ । 

বৈমানিকৈঃ কুম্থমবধিভিরীভ্যমানে। 
রেমে ন্বয়ং স্বরতিরত্র গজেন্দ্রলীলঃ ॥ ২৪ 

অআহ্ব্ঃ-অঙগ (হেরাজন) অত্র অন্তসি (অশ্মিন জলে) 

গজেজ্লীলঃ ( গজেন্দ্রস্য লীলেব লীলা ফ্স্য সঃ) ন্বরতিঃ (গ্বন্দিন্ 

রতির্যপ্য সঃ আত্মারামং ) সঃ ( শ্ীক্জঃ) প্রহসতীভিঃ ( সহাস্যমুখীতিঃ ) 

ইতস্তত? ( স্বাস্থ দিক্ষু) অলং (অত্যন্ত ) পরিষিচামানঃ প্রেয়। (প্রীত) 
উক্ষিতঃ (সিক্তঃ) কুমুমবধিতি: (পুষ্পবৃষ্টিকারিত্তিঃ) বৈমানিটৈঃ 

(বিমানস্থদেবৈঃ ) ঈড্যমানঃ (স্বতঃ সন) শ্বয়ং রেমে (অরমত )॥ ২৪ 

টীক্কা-_ন্বরতিরাত্মারামোহপি। তত্র গোপীমণ্লেহস্তসি বা । ২৪ 

অন্যুলাদি।--হে মহারাজ! আত্মারাম ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ 
গজেন্দ্রের ন্যায় যমুনা জলে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ব্রজবালাগণ 

সহান্ মুখে চতুর্দিক হইতে তাহার গাত্রে বারি নিক্ষেপ ও প্রীতির 
সহিত তাহাকে অভিষিক্ত করিতে আরম্ত করিলেন এবং বিমানদ্ম 

দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি সহকারে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ 

তাতপর্স্য 1 অনন্ত ব্রদ্ষাণ্ড ভারয়। জলে, স্থলে, অন্ত- 

'রীক্ষে। প্রেমানন্দের ক্রীড়াই চলিতেছে ; বিবেকিগণ তাহ! অনু- 
তব করিতে পারেন। তাহাই প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত সর্বব্যাপী 
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, স্থল ক্রীড়ার পর প্রেমময়ী গোপীদিগকে লইয়া! 
জলক্রীড়! করিলেন। বাহ্লীলাতেও ইহ! রসপোষক ॥ ২৪ 



শ্রীকফ্-রাললীল!। ৩৫৩ 

ততশ্চ কৃষ্ণোপবনে জলম্ছল- 
_. প্রসুনগন্ধানিলজুউদিকৃতটে। 
চচার ভূঙ্গ প্রমদাগণারুতো | 

ষথা মদচ্যুদ্দিরদঃ করেণুভি? ॥২৫ 
সা তিতির ররর 

অমন্বস্সঃ।--ততঃ ( অলক্রীড়ানস্তরং ) করেগুভিঃ ( করিণীডিঃ যুতঃ) 
মদচ্যুৎ ( নদানাং চ্যৎ ক্ষরণং যস্য সঃ মদআবী ) ত্বিরাঃ (ঘৌ রদৌ দত্ত 
যদ্য সঃ হস্তী ) যথ! |. তথা ] ভূঙগগ্রমদাগণাবৃতঃ ( অলিগোপবালাসংযুতঃ ) . 
কৃ; জল্থলগ্রন্থনগন্ধা নিলদুষ্টদিকৃতটে কৃষ্ণোপবনে (কৃষ্ণায়াঃ যমুনায়াঃ 
উপবনে তটস্থকাননে ) চচার (লীলয়! বন্রাম )॥ ২৫ 

টাকা ।__স্থলজলক্রীড়ে দর্শিতে বনক্রীড়াং দর্শতি তণ্তশ্চেতি। 
যমুনায় উপবনে জলম্থলপ্র্থনানাং গন্ধে যন্মিন্ তেনানিলেন জুষ্টানি দিশাং 
তটানি অস্তা যন্মিদ্, যদ্বা, দিশশ্চ তটং স্থলঞ্চ যন্মিন বনে তৃষ্জাণাং 

গ্রমানাঞ্চ গণৈরাবৃতঃ ॥ ২৫ | 

অন্যুব্বাদ্ ।--যমুনাতটস্থ উপবনের চারিদিকে স্ুশীতল 
বায়ু জলপুষ্প ও স্মলপুষ্পের স্ত্গন্ধ বহন করিয়া! মন্দ মন্দ 

প্রবাহিত হুইতেছিল। ভগবান্ শ্রীকৃ্চ জলক্রীড়ার পর সেই 

সবখময় উপবনে, করিণীপংযুত মদমত্ত মাতঙের ন্যায় অনুর 
ভ্রমর ও গোপীদিগের সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ 

তাহুপার্ধ্য আমাদের মনে হয়) এই শ্লোকে প্রেমানন্দের 

ভন্তরীক্ষ-লীলারও ইঙ্গিত কর! হইয়াছে । বোধ হয়, শ্রীধর স্বামীর 
অভিপ্রায়ও এরূপ । সেই জগ্ঘ+িনি আপন প্রথমার্থে পরিতুট 

৬, | 



৫৪ ভ্ীকফ-রারজীল। 

না হইয়া বিতীয়ার্থে বলিলেন,--“দিশপ্চ তটং স্মাঞচ য্বিন 
" তম্মিন্ বনে” অর্থাৎ যে উপবনে সমঘ্ত দিক্ আছে, ও স্থল আছে, 
সেই উপবনে ক্রীড়া করিতে করিভে বিচরণ করিতে লাগিলেন। 

সকল স্থানেই ত সমস্ত দিক আছে, তবে আবার *যে বনে সামন্ত 
দিক আছে” এ কথা বলিবার প্রয়োজন কি? অতএব শ্রীধ 
স্বামীর অভিপ্রায় এই যে, ভগবান দশ দিক্ ব্যাপিয়া বিচর। 

করিতে লাগিলেন । ইহাঁরই ফলিতার্থে অস্তরীক্ষ-লীলাই অনুমি! 

হুয়। হুতরাং ইহ! যে অন্তরীক্ষ লীলারই ইজ্সিত, তাহাতে সনদে 

নাই। বাহ্যলীলায় কেবল লীলাসৌষ্ঠব মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। 
আমরা শাস্্ুক্তি দেখাইয়া! অনেকবার বলিয়াছি, ব্রন্মাং 

ছুড়িয়৷ অন্তরে অন্তরে কেবল প্রকৃতি পুরুষের অহৈতুকী 
নিত্যক্রীড়। ব! নিত্যবিহার অনুক্ষণ চলিতেছে । উহ্াই সমগি 

ভাবে এবং ব্যগ্িতাবে আধ্যাত্মিক ভগবল্লীল। ব্রহ্মা্থে 
বাহিরে, যেখানে ভগবানের ত্রিপাদ বিভূতি, সেখানেও চিদ্বাকা 
গ্রকৃতি-পুরুষের বা! প্রেমানন্দের লীল। নিত্যই হইডেছে। ব্রি 
তবে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সুখহূঃখ অনুভূত হইতেছে ; কিন্তু সকলং 

আনন্দময়ের রাজ্য, এখানে সুখহূঃখ নাই, ত্রহ্মাগড আনন্দে ভরা। 
শুতি-ব্]াক্যানুসারে ক্রক্গাণ্ড ব্রহ্মময় হইলে, নিশ্চয়ই ব্র্গাং 

আনন্দময় । অতএব বহির্দ্তি পরিত্যাগ পুর্ববক অন্ত্দ্িতে 
দেখিলে বুঝা যায়, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে কেবল প্রেমাননে! 

ক্রীড়া! হইতেছে। ' তগবান্ শুরু জলে, স্থলে, অস্তরীক্ষে ্ 

করি৷ তাহাই দেখাইলেন ॥ ২৫ 
শাহর 

| 
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_ স সত্যকামোহিনুরতাবলাগণঃ। 
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ 

সর্ববাঃ শরৎকাব্যকথারদাশ্রয়াঃ ॥ ২৬ 

অম্বক্সঃ |-এবং (আনেন প্রকারেণ) সত্যকামঃ (সত্যসন্বরঃ ) 

অন্থরতাবলাগণঃ (অঙগুরতঃ অবলগানাং গণঃ সমূহঃ ব্য সঃ) সঃ (শ্রীরুষ্ঃ) 
আত্মনি (স্বাম্মন্) অবরুদ্ধসৌরতঃ (নিরুত্ধগুক্রঃ সন) শশাঙ্কাংগু- 

বিরাজিতাঃ ( শশাঙহ্কন্ত চন্দ্রদ্য অংগুভিঃ কিরণৈঃ বিরাজিত উদ্ভাসিতাঃ) 

সর্বাঃ নিশাঃ (দীর্ঘরাত্রীঃ) রসাশ্রয়াঃ (রস; শুঙ্গাররসঃ আশ্রয়ঃ 

বাসাং ত1:) শরতকাব্যকথ!ঃ ( শরৎক।ঙ্পোচিতকাব্যকথাঃ) সিষেৰে 
(অসেবত ॥ ২৬ 

টীকা ।-_রামক্রীড়ানিগমনম্ এবমিতি। সঃ গ্রীকঞ্ঃ সত্যসনবয়ঃ 

অন্ধুরাগি্ত্রীকদন্বঃ। এবং সর্বা নিশাঃ সেবিতবান্ শরৎকাব্যকথা- 

রসাশ্রয়াঃ শরদি ভবাঃ কাবে।ষু কথ্যমান! যে রসান্ডেষামাশ্রয়ভূত। নিশাঃ। 

য্বা, নিশ। ইতি দ্বিতীল্নাত্যস্তসংযোগে । শূঙ্গাররসাশ্রপাঃ শবদি প্রসিন্ধাঃ 

কাব্যেযু ধাঃ কথান্তাঃ দিষেব ইতি। এবমপ্যাত্মন্তেব অবরুদ্ধ: সৌরতঃ 
চরমধাতুঃ নতু ব্খলিতো যস্তেতি কামনয়োক্তিঃ ॥ ২৬ 

অন্যুবাদ ।--এইরূপে সত্যসংকল্প তগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপন 

শরীরেই শুক্রাবরোধনপুর্ববক অনুরক্ত অবলাগণের সহিত কবি- 
প্রসিক্ধ শরতকালোচিত শৃজার-রসের অভিনয়ে চত্্রালোকিত নেই 
দীর্ঘ শর্ববরী অতিবাহিত করিলেন ॥ ২৬ 
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 সাঙুপর্থয।-:এই ক্লোকে ফলিত পিস্কান্তের মছিত রাঁস- 

লীলার উপসংহার হইল। এই গ্লোকের টাকার শ্রীধর স্বামী 

লিখিলেন, _“এবমপি আত্মন্তেব অবরুদ্ধ; সৌরতঃ চরমধাতুঃ নতু 

শ্থলিতে। ষম্যেতি কামজয়োক্তিঃ, অর্থাৎ শ্রীকৃঞ্চ গোপীদিগকে 

. লইয়! শৃ্জার-রসের অভিনয় করিলেও তাহার ধাতু-্খলন হয় 

নাই, ইহাতেই কামজয় প্রদর্শিত হইল। স্থামিপাদ রাসলীলার 

উপক্রমেই বলিয়াছিলেন,__“তন্মাত্রাস-ক্রীডা-বিডম্বন
ং কাম 

জয়াধ্যাপনায়েতি তত্বম্” অথ।ৎ রাসলীলার অনুকরণে কাম-জয় 

প্রদর্শনই প্রকৃত তত্ব । এখন তিনি আপন পূর্বক! উপসংহারের 

লহিত মিলাইয়া দ্রিলেন। স্বামিপাদের কথ। কিরূপে মিলিল 

অর্থাৎ কেমন করিয়া কামজয় প্রদর্শিত হইল, আমরা তাহার 

অনতিবিস্তর আলোচনা করিব। 

কামের জন্ম মনে এবং বিকাশ ইন্দ্রিয় । জীব কোনে! 

বিষয় ভোগ করিবার কামন৷ করিলেই সেই বিষয়গ্রাহী ইন্দ্রিয়ের 

উত্তেজন। হইয়া থাকে এবং বিষয় ভোগ পরিসমাণ্ড হইলেই সেই 

উত্তেজনার নিবৃত্তি হয়। কি ভ্ঞানেক্দ্িয়, কি কর্শেন্দ্িয় সকল 

ইঞ্জিয়েরই এইরূপ ন্বতাব। কোনে। বিষয় ভোগ করিবার পূর্বে 

, জীবের ,মনে একটা: অভাব বোধ হয়; সেই অভাব পুরণের 

কামনাই কাম। গুকদেব পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণকে 'আত্মারাম। 

'পুর্ণকাম” 'আত্মরতি, প্রভৃতি বিশেষণে বিশেধিত করিয়! তাহার 

পূর্ণতার পরিচর দিয়াছেন । যদি তিনি পৃণ হইলেন, তবে তীহার 

কিছুরই অভাব নাই; জতএব তাহার বিষয়.ভৌগের কামন! ব 
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কামও হইতে পারে না; কাম না হইলে ইন্টরিয়ের উত্তেজনা, 
অসম্ভব, আবার উত্তেজন! না হইলে ইন্দিয়ের ক্রিয়াও সম্ভবপর 
নহে; পক্ষান্তরে ইন্ট্রিয়ের ক্রিয়া না হইলে ধাতুশ্খলনও হইতে 
পারে না। ধাতুত্খলনের মূল কারণই কাম; অতএব যখন তাঁহার 
ধাতৃত্খলন হয় নাই, তখন তাঁহার মনে কামও জন্মে নাই ; সুতরাং 

ধাতুদ্থলনের নিষেধ করাতেই কামজয় প্রদর্শিত হইল। 
প্রভু সনাতন, শ্রীজীব ও চক্রবস্তী মহাশয় “অবরুদ্ধসৌরতঃ, 

শর্ষের এরাপ স্বামি-পাদের সম্মত অর্থ স্বীকার করেন নাই। 
তাহারা আপন আপন অভিপ্রেত অর্থই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ! 

আমর! যদিও নগণা, তথাপি আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে 

লজ্জাবোধ করিব ন1। 

আমর! দেখিয়াছি, রাসলীলার যে যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের 
বিহারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, শুকদেব সেই সেই স্থানেই 

'ভগবান্, আত্মা রাম' “ম্বাত্মরত, প্রভৃতি বিশেষণে তাহার পুর্ণত। 

ও নিষ্কামতার পরিচয় দিয়াছেন। রাদের প্রথম গ্লোকেই 

বলিলেন--“ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোতফুললমল্লিকাঃ । বাক্ষয 

র্তং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ।” অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ এশ্বর্যে 
বীর্যে, যশে, সম্পত্তিতে, জ্ঞানে ও বৈরাগ্যে পরিপুর্ণ হুইয়াও 
যোগমায়াশ্রয়ে রমণের ইচ্ছা! করিলেন। ইহার ভাবার্থ এই ফে,. 

হার ইচ্ছা হুইতে পারে না; তথাপি মায়াশ্রয়ে রমণেচ্ছার 
্যায় দেখাইলেন। রাঁসলীলার প্রথমাধ্যায়ে উনচত্বারিংশ 
গ্লোকে বলিলেন,--“ইতি বিক্লুবিতং তাসাং শ্রন্থা যোগে- 
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শয়ৈখরঃ | প্রহস্ স্বয়ং গোপীরাজারামোহপ্যরীকষম্চ ।? : অর্থাৎ 

শক আত্মারাম অর্থাহ পূর্ণ স্বপ্নপ ছইয়াও গোপাদিগকে রমণ 
করাইলৈন। এ শ্লৌোকেও গুকদেব দেখাঁইলেন,--ভ্ীকৃফের 

রসণেচ্ছ! নাই। রাসের দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রিংশ শ্লৌফে বলিলেন, 

“রেমে তয় স্বাত্বরত আত্মারামোহপ্যখণ্ডিতঃ। কামিনাং দর্শরন্ 

দৈশ্যং স্্রীণাখৈঃব ঢুরাত্বতাম্।” অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ব্বতস্তষট, অনাসক্ত 
ও আত্মারাম হইয়াও কামুক পুরুষের স্বীনতাঁও কাহিনীর দৌরাত্্য 

দেখাইবার জন্/ তীহার (রাধার ) সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। 

তাহার নিজের রমণেচ্ছ! নাই, যে হেতৃক তিনি পুর্ণ। আবার 

রাসের পঞ্চমাধ্যায়ে বিংশ শ্লোকে বলিলেন, _“কৃত্ব! তাবস্তমাতানং 

যাঁতী গোঁপযোধিতঃ। ররাম ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোহগি 

লীলয়া (৮ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম অর্থাৎ নিত্যানন্ন-পূর্ণ 
হইয্লাও, যত গোপী তত রূপে বিভক্ত হইয়া তাহাদের সহিত 

রমণ করিলেন। এখন আমরা বুঝিতে পারি যে, যেখানে 

যেখানে ভগবানের রমণের কথা হইতেছে, সেই সেইখানেই 

শুকদেব পাঠক ও শ্রোভৃগণকে সাবধান করিয়া বাইতেছেন__ 

পাছে রমণের কথ! শুনিয়৷ পাঠক ও শ্রোতার মনে কামোদুঙ 

প্রাকৃত রমণের ভাব আসিয়! পড়ে ; সেইজন্য পুনঃপুনঃ স্মরণ 

করাইয়া দিতেছেন,--জ্রীকৃ্ স্বয়ং ভগবান্ তিনি আত্মারাম, 

ভিনি হ্বাত্বরত, তিনি নিজানন্দ-পূর্ণ, তাহার রমণ-কাসনা হইতে 

পারে নাঁ) কেবল যোগমায়াশ্রায়ে এরূপ দেখাইয়াছিলেন। 
এই ক্লোকে আবার সেই রমণের বা আসিয়াছে। 



শীক্ষ-রাবনীলা। ৩৫৯, 

সেই-জন্ত শুকদেব এখানেও বলিলেন,--“আত্মন্বরুদ্ধ- 
সৌরত্তঃ1” অতএব আমাদের অভিপ্রায়ের। “ভগবান 

“আাক্পারামণ ও প্স্যাত্মরত' প্রভৃতি শবের যে অর্থ “আত্মন্যবরুদ্ধ- 

সৌরত*, প্দটিরও সেই অর্থ। বিশেষতঃ “ম্বাত্বরত' আর 
“আত্মগ্ঠবরুদ্ধ-সৌরত” এই ছুই শব্দ আকারেও সমান,-- 
অর্থে সমান । “সুরত শব্দের অর্থ উত্তম রতিক্রিয়া। “রত; 

শব্দের আভিধানিক অর্থ রতিক্রিয়া, তন্তিন্ন ধাহারা নৈষধ পড়িয়া- 
ছেন. তাহার জানেন,--“তদাত্মভাধ্যাতধবা! রতেচ কা।চকার বা ন 

্বমনোভবোন্তবম্তচ এই শ্লোকস্থ “রত” শব্দের অর্থ রতিক্রিয়! ॥ 

অত্যন্ত আঅল্লীল হয় বলিয়। এ গ্লোকার্দের ব্যাখ্য। করিলাম না। 

কেবল প্রয়োজনীয় রতশবের অর্থই করিল।ম। “রত' শব্দের 

অর্থ রতিক্রিয়া হইলে, “নু-রত' শব্দের অর্থ স্থৃতরাং উত্তম 

রতিক্রিঘ্!। সেই স্ুরতের অর্থাৎ উদ্দাম রতিক্রিয়ার যে ভাব 

অর্থাশ স্ু-্রত-জগ্তচ যে আনন্দ, তাহারই নাম সৌরত। সেই 

দৌরত অর্থাৎ স্বরত-জন্য আনন্দ যাহাতে নিত্যই জবরুদ্ধ 

রহিয়াছে, তিনিই “আত্মন্যবরুত্ধসৌরত।” অতএব আমাদের 

অভিপ্রায়ে এই শ্লোকের অর্থ, যাহাতে স্থুরত জন্য আনন্দ নিত্যই 

রহিয়াছে, ধিনি নিঞ্জেই আনন্দস্বরূপ, ভিনিই গোপা দিগকে লইয়! 

শুজার-রসের অনুকরণ করিলেন। 

আমর! ভগবানের বিহারে “কাম-জয়” না বলিয়! কি।ম-লয়' 

বলিতে ইন্ধ! করি। কারণ যেখানে বিপক্ষের আক্রমণ আছে, সেই. 

খানেই জয়-পরাঞ্জয়ের কথ। উ্িতে পারে; যেখানে আক্রমণ 



নাই, সেখানে জয়-পরাজয়ের কথা উঠিতেই পারে না। সঙ্চিদা- 
নন্দ মুর্তি ভগবানের মদনমোহন রূপে মন আপন আপনিই মুক্ধ; 
স্থতরাং ভগবান কামকে জয় করিয়াছেন বলিলে, “মড়ার উপর 
খাঁড়ার ঘা” হইয়া! পড়ে । মনুষ্যের মধ্যে যিনি যোগবলে ইন্দ্রিয় 
দমন করিতে পারেন, ত্ীহাকেই বলা যাইতে পারে “অমুক ব্যক্তি 
কামজয় করিয়াছেন ।” কাঁরণ, তাহার উপর কামের আক্রমণ 

ছিল; কিন্তু তিনি যোগবলে তাহাকে জয় করিয়াছেন। আনন্দময় 
মদনমোহনের কাছে কাম যাইতেই পারে না; তবে তাহার আবার; 

জয় কর! কি? তবে শ্রীধর স্বামী যে, “কামজয়োক্তি” 
লিখিয়ছেন, তাহাও অসংলগ্ন হয় নাই; কেননা! তিনি প্রথমেই 

বলিয়াছেন,--ভগবান্ রাসলীলার অনুকরণ করিয়াছেন । অত এব, 

ভগবানের বৃন্দাবনপ্থ রাসলীলা যেমন প্রাকৃত রাসের অনুকরণ, 

সেইরূপ তীহার রমণও অনুকরণ এবং কামজয়ও অনুকরণ মাত্র । 

অর্থাৎ তিনি প্রাকৃত নরনারীর হ্যায় রমণও করেন নাই এবং 

তাহাকে কামজয়ও করিতে হয় নাই; সঙচ্ছিদানন্দ-বিগ্রহে 

শুক্রই নাই; শুক্রপাত কিরূপে হইবে? ফলতঃ রাসলীলা 

পাঠে ব1 শ্রবণে আপাততঃ যেরূপ প্রতীয়মান হয়, তাহাতে 
তাহার কিছুই ছিল না; কেবল যোগমায়া*প্রভাবে তিনি এরূপ 

 দেখাইয়! ছিলেন মাত্র। কেন তিনি এরূপ দেখাইয়াছিলেন ; 
এ. কথ! পরীক্ষিৎ লিজ্ঞাসা করিবেন, এবং গুকদেবই 

তাহার উত্তর দিবেন; আমরাও সেই অবসরে গশুক-বাক্যেক 

বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়! দেখাইব ॥ ২৬ 



শ্রকফ-রাসলীলা। ৩৬৮ 

| শ্রীপরীক্ষিছুবাচ ॥ 

স্থাপনায় ধর্শস্য প্রশমায়েতরস্তা চ। 

অবতীর্ণ! হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ ॥ 
স কথং ধর্ম্মসেতৃনাং বক্তা কর্তাভিরক্ষিতা। 
প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্ষণমূ ॥ ২৭ 

তন্বন্সঃ।- বর্ন (হে ব্রন্গত্বূপ ) জগদীস্বরঃ ( অধিলনিয়স্ত| ) 
ভগবান্ হি (নিশ্চিতং) ধর্মস্য (স্দাচারস্য ) সংস্থাপনায় ( রক্ষায়) 
ইতরস্যচ (অধর্মস্চ) গ্রশমায় (রমনার) অংশেন অবতীর্ণ; 
(আবিডূতঃ) ধর্দরসেতুনাং € ধর্শমর্ধ্যাদানাং ) বক্ত। (উপদেষ্টা) কর্তা 
( প্রণেত! ) অভিরক্ষিতা ( সর্বতঃ পালয়িত ) সঃ (ভগবান) কথং 
( কিমর্থং) গ্রতীপং ( ধর্দ্বিপরীতং) গরদারাভিমর্ষণম্ ( পরস্্রীসংসর্গম্ ) 

আচরৎ (ক্কতবান্॥ ২৭ 

টানা ।- গ্রতীপং প্রতিকূলম্ অধর্শমিত্যর্ঘঃ। আচরৎ কৃতবান্। 
নচেদমধর্শমাত্রং কজঞজভক্ষণাদিবং কিন্তু মহাসাহসমিত্যাহ পরদারা- 

ভিমর্যপমিতি ॥ ২৭ 

অন্তুশখাদ ।- হে ব্রহ্মন্! সমস্ত জগতের নিয়ন্ত। স্বয়ং 
ভগবান্ নিশ্চয়ই ধর্মরক্ষার নিমিত্ত এবং অধশ্ নাশের নিমিত্ত 
অংশে অবতীণ হইয়াছিলেন। তিনি ধর্মের বক্তা) কর্তা ও রক্ষিতা 
হইয়। এ রূপ ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ পরক্ত্ী-সংসর্গ করিলেন কেন ? ॥ ২৭ 

তাৎপর্য ।স্-ইহা! পরীক্ষিতের জিজ্ঞাসামাত্র, অতঞব 



চে উদকসাসলীল।। 

ইছাঁতে তাতপর্য্য কিছুই নাই ; কিন্তু “অংশ” শব্দের উপর কিছু 

বলিবার আছে। প্রায় সকল ধর্ম্মসপ্প্রদায়ী লোকেই আপন আপন 

উপাস্য দেবতাকে পূর্ণ ও অপরকে অংশ বলিয়! বিতগু। করেন 

এবং জাপন আপন উপাস্যকে পূর্ণরপে প্রতিষ্ঠিত করিবার 

নিমিত্ত শান্তর কল্পতরুর সাহায্য ওশব্দগত নানীপ্রকার কলকৌশল 

অবলম্বন করিয়া থাকেন। মহধি বেদব্যাস শ্রীমস্ভাগবতের 

অধিকাংশ স্থলেই শ্রীকৃষ্ণকে বিষু্র অংশ বলিয়! নির্দেশ করিয়া- 

ছেন। দশমস্বদ্ধের প্রথমেই পরীক্ষিৎ বলিতেছেন, “তত্রাংশেনা- 

বতীর্ঘন্ত বিষ্ধোবীর্য্যাণি শংসন21” দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ নিজেই 

যোগমায়াকে বলিতেছেন, “অধাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রভাং 

শুভে। প্রাপ্দ্যামি ত্বং নন্দ পত্যাং বশোদায়াং ভবিষ্যসি।” এ 

দ্বিতীয় অধ্যায়েই দেবতাগণ দেবকীকে বলিতেছেন, *দিষ্টযাম্থ ভে 

কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমান্, অংশেন সাক্ষান্তগবান্ ভবায় নঃ। এ 

অধ্যায়েই শুকদেব বলিতেছেন, “ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানাম 

ভয়প্রদঃ। আবিবেশ।ংশভাগেন মন আনক ছুন্দুভেঃ৮এ স্থানে আবার 

তিনিই বলিতেছেন,ততে! জগম্মজলমচ্যুতাংশং,সমাহিতং শুরস্থৃতেন 

দেবী। দ্ধার সর্ববাত্মকমাত্মভূতং, কান্ঠা বথানন্দকরং মনত্তঃ ॥ 

আরও আনেক স্থলে অংশ বলিয়! নির্দেশ করা হইয়াছে; এবং 

এখানেও পরীক্ষিৎ শ্রীকষ্ণকে অংশই বলিতেছেন। এতস্তিম 

অনেক স্থলে তাহাকে পুর্ণ বলিয়াও নিদেশ কর! হইয়াছে 

যে ধে স্থলে শ্রক্রঞ্কে অংশ বলিয়! নিদদেশি করা 

হুইগ়্াছে সেই লেই স্থলে বৈষ্ণব টাকাঁকাবগণ, এমন-কি-্্রীধর- 



জীরুক্ণ-রারলীলা। ৩৬, ' 

স্বামীও আপন জাপন পাণ্ডিত্য-বলে দুরাস্বয়, শব্দ-বিষ্লেষ ও 
অর্থঙ্কোচ প্রভৃতি কফ্ট-কল্লিত উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়! 
পূ্ণার্থে পর্য্যবসান করিতে চেষ্টা করিয়'ছেন। তন্মধ্যে শ্রীধরম্থামী 
পরীক্ষিতের উক্জির ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, “অংশেনেতি প্রতীত্যভি- 

প্রায়েণোক্তম্” অর্থাৎ শ্রীকৃষ্কে যে, অংশে অবতীর্ণ বল! 
হইয়াছে, তাহা কেবল জনসাধারণের যেরূপ প্রতীতি হয়, তদভি- 

প্রায়েই বলিয়াছেন।, এই অর্থটিই আমার্দের ভাল লাগে। 

এখানেও যে, পরীক্ষিত বলিলেন, “অংশেন জগদীশ্বরঃ” ইহার 

অর্থও এরূপ বুঝিতে হইবে। 
 অচিন্ত্যশক্তি ভগবানে সকল অসস্ভবই সম্ভবে। তিনি লোক- 

লোচনে অংশের স্যায় প্রতীয়মান হইলেও অন্তরে পূর্ণ। কিন্ত 
সে পূর্ণত1 কেহ বুঝাইয়া দিতে পারিবেন না; অতএব যে কোনো 

দেবতাকে পূর্ণ বলিয়! বুঝিতে হইলে বিশ্বাম ভিন্ন উপায় নাই। 
অতএব উহ! লইয়া বিবাদ কর! কেবল সময়ক্ষেপ মাত্র । বস্তুতঃ 

পূর্ণে আমাদের প্রয়োজন নাই ; আমরা নিজে কিরূপে পূর্ণ হুইব, 
তাহাই আমাদের প্রয়োজন । আমর! যদি পুর্ণের এক বিন্দ,রও 

আন্বাদন পাই,তাহা হইলেই আমর! পূর্ণ হইয়! যাইব । বর্ধমানের 
রাক্কার টাকা অধিক, কিংবা! দ্বারভাঙ্গার রাজার টাকা অধিক, তাহা' 
লইয়া তর্ক করা অপেক্ষা নিজের জাপন প্রয়োজন মত অর্থ 

উপার্জনের চেষ্টা করাই দরিদ্রের কর্তব্য । যদি তোমার তৃষ্ণা 
হইয়া থাকে, গঙ্গায় গিয়া এক অঞ্জলি, ছুই অগ্রলি, তিন অঞ্জলি 

পান করিয়া লও, তোমার তৃষ্ণ| দুর হইল,চলিয়। বাও/গ্গা যেমন 



চি ও বীকফ-রাসলীলা । 

আছেন, তেমনি থাকুন। গঞ্জার, দৈর্ঘ্য বিস্তার লইয়! বিচারের 
প্রশ়নোজন নাই। অত এব যাহাতে কৃফ্তক্তি হয়, বিশ্বাসের সহিত 

তাারই চেষ্টা কর! উচিত। 
শীন্তামুসারে সকলই পুর্ণ এবং পূর্ণের অংশও হয় না; 

অংশেরই অংশ হুইয়! থাকে,ইহা! বিবেচক মাত্রেই বুঝিতে গারেন। 

কিন্তু একটি বিশিষ্ট নাম কিংব। একটি বিশিষ্ট রূপ অথব! একটি 
বিশিষ্ট ভাবের কথ! বলিলেই অংশ হইয়! গেল। অন্তরে পর্ণ 
থাকিয়াও অংশ রূপে পরিণত হইল । যাহারা স্ব স্ব অভীষ্টদ্দেবকে 

নির্দিষ্ট কোনও একটি নামে,রূপে ব! ভাবে নির্দেশ করিয়াও পুর্ণ 

বলিয়া চীকার করেন,ফলতঃ তাহাদের সে চীৎকার বিফল হইয়! 

যায়। পরক্রঙ্ষের ঝ| ভগবানের নির্দিষ্ট স্থান, নির্দিষ্ট কাল, নিদিষ্ট 
নাম, নির্দিষ্ট রূপ, নির্দিষ্ট ভাব ও নির্দিষ্ট শক্তি উল্লেখ করিলে 
অংশ বলিয়! গ্রতীতি হইবেই | ধাহাদের চিস্তাশীলত! আছে এবং 

ধাহার| মনকে বঞ্চনা করিয়া কথা কহেন না, তাহার! ইহ 

অবশ্যই স্বীকার করিবেন । অতএব শ্রীধর যে, বলিয়াছেন, 

“অংশেনেতি প্রতীত্যভিপ্রায়েণ” ইহাই ঠিক । আমরা! শ্রী কৃষ্ণকে 

পূর্ণ বলিয়াই অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি, কিন্তু টানাটানি করিয়া 
“অংশ” শব্দের পুষ্ণার্থ করিতে চাছি না। পুরাণকার মহর্ষিরও 

এরূপ অভিপ্রায় বলিয়া আমাদের মনে হয় ন! ॥ ২৭ ॥ 



ভ্কফ-যাসনীঙা । ৬৫ 

_ আকামো৷ যছুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্নিতম্। 

কিমভিপ্রায় এতননঃ সংশয়ং ছিদ্ধি ব্রত ॥ ২৮॥ 
ইত 

আন্স্্রঃ ।--আপ্তকামঃ (পুর্মনোরথঃ) যছ্ুপতিঃ ( যহুতরেষ্ঠঃ 

শ্রক্ণঃ) কিমভিগ্রায়ঃ (কঃ অভিগ্রায়ঃ যন্ত সঃ) ছুখুপ্সিতং 

(নিন্দিতং কর্ম) কৃতবান্ (অকরোৎ) সুব্রত (হে ক্রঙ্গনিষ্ট) নঃ 

(অন্মীকং) এতং সংশয়ং ( সন্দেহং ) ছিন্ধি ( অপনয় )॥২৮ 

টীকা ।-আগ্তকামস্য নায়মধর্্ম ইতি চেৎ্তহি” কামাভাবারিন্দিতং 

কেনাভিপ্রায়েণ ক্ৃতবানিতি পৃচ্ছতি জাপ্তকাম ইতি ॥ ২৮ 
১১১২ 

অন্যুলাদ্ ।-কামনাশুন্ত যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ কি অভিপ্রায় 

এইবূপ লোকবিগহিত কার্য করিলেন? হে্রদ্মন! আমার 

এই সংশয় দূর করিয়া দিন ৫ ২৮ 
মিঠ5475 উতর 

তাঙুপর্ঘ্য ।ইহাও পরীক্ষিতের প্রন্ন। পূর্ববল্লোকে 

যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ইহাতেও তাহাই; তথাপি কিছু 

বিশেষ আছে। পূর্ববপ্রশ্মী গুনিলে মনে হয় খেল পরীক্ষিত 

ভগবান্কে অসদাচারী বলিয়াই মনে করিয়াছেন । এ শ্লৌোকের 

ভাবে বুঝিতে পার! যায় যে, পরীক্ষিত বুঝিয়াছেন, ইহার 

মধ্যে কোনও সদ প্রায় আছেই ; সেই সদভিপ্রায় কি, তাহাই 

জানিতে চাহিতেছেন। অতএব অনর্থক এক কথ! ছুইবার 

বল হয় নাই ॥ ২৮ 



সি 'জরীুফ-রাসলীলা। 

শু কজউবাচ ॥ 
ধর্্মব্যতিক্রমে দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহুসমূ। 

' তেজীয়সাং ন দোষায় বহে সর্ববভূজে। যথা! ॥ ২৯ 

অন্ব্্রঃ ।--ঈশ্বরাণাং ( জিতেম্রিয়াপাং ) ধর্মব্যতিক্রমঃ 
(অবিহিতাঁচরণং ) দৃষ্টঃ সাহসং চ (দৃষ্টং ) যথা! সর্ববতুজঃ : সর্ববং ভূঙক্ে 
ইতি সর্বতূক্ তস্য ) বন্েঃ( অনন্ত যথা তথ!) তেভীয়সাং (তেজদ্মিনাং) 
দৌধায় (ন ভবতি )॥ ২৯ 

ৃ টীকা ।--পরমেশ্বরে কৈমূতান্তায়েন পরিহর্ত,ং সামান্ততো। মহতাং 

বৃত্তিমাহ ধর্মব্যতিক্রম ইতি। সাহ্সঞ্চ দৃষ্টং প্রজাপতীন্দ্রসৌষবিশ্বা মিত্রা 

দীনাং তচ্চ তেষ/ং তেজস্থিনাং দৌষায় ন ভবরতীতি ॥ ২৯ 

অন্যুব্ধাদ ।--শুকদেব উত্তর করিলেন, মহারাজ! 
তেজন্বী ব্যক্তিদিগের ধর্মের ব্যতিক্রম ও দুঃসাহস দেখিতে 

পাওয়া যায়। কিন্তু যেমন অগ্নি সর্ববভোজী হুইয়াও তেজো- 

হীন বা অপবিত্র হয় না, সেইরূপ তেজন্বী পুরুষদিগের ধর্ম তি- 
ক্রম ঘটিলেও তাহ! দোষের নহে ॥ ২৯ 

" তাঁুপধ্য ।বিপক্ষের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার 

অঙ্ক প্রথমে ফাঁকা আওয়াজ করিয়া দেখিতে হয়। যদি 

তাহাতেই বিপক্ষ প্রতিনিবৃপ্ত হয়, তবে আর গুলি গোলার 
প্রয়োজন হয় না। বাগুবিশারদ শুকদেব পরীক্ষিতের প্রশ্ন 

. জঙ্ধট হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্ত প্রথমে ফণীক। আওয়াজ 



শ্বঞ্-রাসলীল! । ৩ 

করিয়া দেখিতেছেন। তিনি কেবল গঠ্িত'চারী অথচ অদৌষ- 
স্পৃষ্ট অন্যের দৃষ্টাত্তে ভগবানের দোষাপনয়ন করিবার চেষ্টা: 
করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, ধাঁহারা উশ্বর, তীহাদের: 

অধপ্মাচরণও দোষের হয় ন|;কারণ তাহার! তেজন্থী। 

তেজস্বীদিগের অধর্ম্ধে দোষ নাই। বড়ই বিষম কথা; ঈশ্বর ও. 
তেজীয়ান্ বলিলে আমর! কি বুঝিব ? শ্রীধর স্বামী এ ছুই: 
শবের অর্থনা করিয়া নামোল্লেখ পুর্ববক বলিলেন, “প্রজা- 
পতীন্দ্রসোমবিষ্বামিজ্রাদীনাম্” অর্থাৎ ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র ও 

বিশ্বামিত্রার্দি তেজন্বীদিগের অধশ্মে পাপ হয় নাই। সনাতন, 

গোস্বামী লিখিলেন “কম্মাদি-পারতন্ত্যরহিতানাং” অর্থাৎ যাহারা! 

কন্মের পরতন্ত্র নহেন, তাহাদের অধন্মে দোষ হয় না। তিনিও 

ব্রহ্মা্দির নাম উল্লেখ করিলেন। জীব গোস্বামীও এ কয় জনের 

নাম লিখিয়া ক্ষান্ত হইলেন । বিশ্বনাথ চক্রবর্তী অন্যের উচ্ছিষ্ট. 
নাম গ্রহণ না করিয়া লিখিলেন, “রুদ্রাদীনাম্ অর্থাৎ কুদ্রাদি*” 

তেজন্বীদিগের অধন্মে দোষ নাই। 
এক জন নয়, তিন জন টাকাকারেরই এক রা) কিন্তু সত্যের 

অনুরোধে বলিতেছি, আমাদের অতিস্থুল ও মলিন বুদ্ধি ইহাতে, 

পরিতৃপ্ত হইল না । শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় এবং আমরান্ি 
বুঝিতে পারি, কামনাশূন্য হইয়া! অনাসক্ত-চিত্তে কর্তব্য- 

বোধে কন্্ম করিলে, তাহাতে পাপ বা পুণ্য হয়না। সেই 

জন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অন্জ্ুনকে অনাসক্ত-চিত্তে ক্ত্রিয়োচিত, 

নরহত])| করিতেও আদেশ দিয়াছিলেন। মহানুভব টাকাকারগণ 



৮০ প্র়ফ-নাদলাল!। 

আন্ষা। ইন্দ্র, চক্র, বিশ্বীমিত্র ও. বৃহস্পতিকে ঈশ্বর ও তেকন্বীর 
মধ্যে পরিগণিত করিলেন। কিন্তু কি ব্রহ্মা, কি ইন্, 
'কি চন্দ্র, কি বৃহস্পতি সকলেই ত কামোন্মস্ত হইয়! কাম্যা নারীর 

অনির্ধবন্ধ নিবারণে উপেক্ষ। প্রদ্নপূর্ববক অবধাচরণ করিয়া- 
ছিলেন; তবে ইহাদের যে অধর্ম্ম হইবে ন! কেন, তাহ! আমর! 

বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের মনে হয়, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র ও 

বৃহস্পতির নাম ন! করিয়া বে্দেব্যাসের নাম করিলে সংগত 

ইত। বেদব্যাস মাতৃবাকোর অনুরোধে যে ভাবে জ্রাতৃ- 
বধুতে উপগত হইয়াছিলেন, তাহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে, 
আনন্দে শরীর রোমাঞ্চিত হুইয়| উঠে। এ ভাবে ভ্রাতৃবধূ- 
গমনেও যে অধর্ম্ম হয় না, তাহা! আমরা মুক্তকণ্ে স্বীকার করি 
এবং বোধ হয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। 

'আমাদের মতে ধাহারা আত্মাভিমান রাখেন না এবং ইন্দিয়ের 

ছধীন হুইয়! সকাম-ভাবে কোনও কার্য্য করেন না, তাহারাই 

ঈশ্বর, তাহারাই তেজীয়ান্, তাহাদের লোক-বিগহিত কার্য্েও 

অধর্দম হয় না। “ঈশ+ ধাতুর অর্থ পরিচালন করা বা প্রভূত 
করাঃ অতএব যাহারা ইন্দ্রিয়ের অধীন ন! হইয়া, ইন্দরিয়ের 
গপর প্রভুত্ব করিতে পারেন, তাহারাই ঈশ্বর বা তেজীয়ান্; 
তাহাদের পাপ পুণ্য নাই। আবার দেহে ধাহাদের আত্মা" 

ভিমান নাই, তাহাদের যে পাপপুণ্য নাই, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে 
পারা যায়; কেননা যাহার কর্ম, তাহারই ফল) দেহ যদি 
“জামি” না হইলাম, তবে যদৃচ্ছাক্রমে দেহকৃত কর্মের ফলও 



শ্রীকষ্-রাসলীল! । ৬৮ 

আমার হইবে না ইহ! স্থির । এ পর্য্যস্ত আমর! গোপীর্দিগের সহিত 
প্রীকষ্জের বিহার যে' ভাবে দেখিয়| আসিলাম, তাহাতে ব্র্গা 
ইন্দ্র, চন্দ্র ও বৃহস্পতির দৃষ্টান্ত চলেই ন1। বরং বিশ্বনাথ, 
চক্রবর্তী যে ুদ্রের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাই খুব সঙ্গত; পরবর্তী 
শ্লৌকে শুকদেব নিজেই সে কথা বলিবেন। 

ছূ্ব্বোধ্য বিষয় অপরকে বুঝাইতে হইলে শান্ত ও যুক্তি দার! 
বুঝাইতে হয় ; তৎপরে অনুরূপ উদ্দাহরণ দেখাইলে শ্রোতার ঝা 

পাঠকের স্থখবোধ্য হইয়। থাকে । সেই জন্য গোতমোক্ত ন্যায় 

শান্তর পরার্থানুমানের যে পঞ্চাবয়ৰ নিরূপিত হইয়াছে, তম্মধ্যে 

উদ্দাহরণও একটি অবয়ব । যদি গ্রন্থকার নিজেই উদাহরণ 

প্রদর্শন করেন, তবে টীকাকার ব! ভাষ্যকারদিগের, তদতিরিজ্ত 
অন্য উদাহরণ দেখাইবার প্রয়েেজন হয় না। পরশ্ক্লোক গ্রন্থকার 

নিজেই রুদ্রের উদাহরণ দিয়া এ ব্ষিয় বুঝাইয়াছেন এবং সেই 
উদ্বাহরণই স্ুসঙ্গত। টীকাকারদিগের প্রদত্ত উদাহরণে 

আমাদের হিতে বিপরীত হইল। অবশ্য আমাদেরই বুদ্ধির দোষ । 

আমাদের বুদ্ধি অতি স্থল; মহানুভব টাকাকারদিগের 
স্থগভীর অভিপ্রায়ের ভিতর প্রবেশ করিতে পাঁরি নাই বলিয়াই 

সরলভাবে নিজাভি প্রায় প্রকাশ করিলাম । অপক্ষপাতী পাঠক" 

বর্গের ভাবনায় অবশ্যই পরীক্ষিত হইবে ॥ ২৯ 

রঃ 

তা প 

৪ 



৩৭০ শ্ীকফ-রাসলীল! ৷ 

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাঁপি হানীশ্বর | 

বিনশ্যত্যাচরন্ মৌদ্যাদ্যথাহরুদ্রোিজং বিষম্ ॥৩০ 
বনি 57778525257 

অঅন্ত্রশ্তরঃ 1--মনীশ্বরঃ (অজিতেন্দিয়ঃ দেহাপ্িমানী) হি (নিশ্চিতং) 

মনসাপি ( কর্পনয়াপি) জাতু ( কদাচিৎ) এতৎ (পরদারা ভিমর্ধ্ণং ) 

ন সমাচরেৎ (ন কৃরধ্যাৎ ) ১ মৌদ্যাৎ (ছর্ব ধা: ) আচরন্ ( তথ! কুর্বন্) 

বিনশ্তুতি ( বিনষ্টে। ভবতি ) যথা অরুদ্রঃ (রুদ্রব্যতিরিক্তঃ অন্ঃ জন$) 

অন্ধিগং (অনেঃ সমুদ্রাৎ জায়তে ইতি তথ! সমুদ্রাথং ) বিষং (গরলং ) 

" [ পিবন্ বিনগ্ততি তদ্ ব] ॥ ৩০ 
এপ 

_. টাক। ।-_তহি ফাযগাচরতি শ্রেষ্ঠ ইতি ন্যায়েনান্যোহপি কুরধা দিত্যা 

শঙ্ক্াাহ নৈতদ্িতি। অনীশ্বরে! দেহ1দিপরতন্ত্ঃ । যথা কুদ্রব্যাতরিক্কো 

বিষমাচরন্ ভক্ষয়ন্ ॥ ৩০ 
38878 উনি রর 

অন্যুবাদ ।--দেহাভিমানী অজিতেক্দ্িয় ব্যক্তি মনে মনে 

এরূপ আচরণের সংকল্পাও করিবে না। যেমন মহাদেব তিন 

অন্য কেহ সাগর-সম্ভৃত গরল পান করিলে বিনষ্ট হইবেই, 

সেইরূপ দেহাভিমানী অজিতেন্দরিয় ব্যক্তি মুটতাবশতঃ এরূপ 

আচরণ করিলে বিনষ্ট অর্থাৎ পাপম্পৃষ্ট হইবেই ॥ ৩৯ 
ভি71151728588115757858758885 নী 

তাুপন্ঘ9 |-_মহাপুরুষেরা যেরূপ আচরণ করিবেন, 

তাহাই দেখিয়৷ সাধারণ লোকে আপন আপন কাধ্যাকার্ষ্য শিক্ষা 

করিবে, ইহাই শান্ত্রান্থমৌদিত নিয়ম । অতএব জিতেক্দ্রিয় পুরুষগণ 

যদি .পরদার-স্পর্শ করেন, তবে সাধারণ লোকেও তাহাদের 

দষ্টান্তে এক্সপ করিতে পারে ;. তাহা, হইলেই, ধর্মাবিপব 



ভকফ-রাসলীল!। . ৬7১ 
উপস্থিত হইল। এই আশঙ্কায় শুকদেব বলিতেছেন,-_তাহা নহে 
জ্ঞানরূপী মহাদেব লাগরসম্ভূত গরল পান করিয় মৃত্যুগয় হয়! 
ছিলেন, কিন্তু অন্য এক ব্যক্তি বিষপান করিলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট 
হইবে ; সেইরূপ যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র হইয়া মহাজনদিগের 
অসদাচরণের অনুকরণ করিবে, সে নিশ্চয়ই অধঃপাঁতে যাইবে। 
অভিনিবিষট-চিত্তে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা ধায় যে, মহাদেব 
যে বিষ পান করিয়া জীর্ণ করিয়াছিলেন, এখানেও পরনারীর ছলে 
সেই বিষেরই কথ! হইতেছে । মহাদেব জমধ্যস্থ জ্ঞান নেত্রের - 
দীপ্ত শিখায় ভূবনবিজয়ী কামকে ভস্মীভূত করিয়! ভবসাগর- 
স্তৃত বিষয়-বিষ পান করিয়া! জীর্ণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ 
অতুলৈশব্্যশালিনী অলোক-সুন্দরী মহামায়ার সংসর্গে থাকিয়াও 
স্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। যে ব্যক্তি মহাদেবের স্ঘায় মদনকে 
ভস্ম করিয়া উদ্দাসীন-ভাবে-অনাসক্ত হইয়া-অসদাচরণও করিবে, 
তাহার পাপ হইবে না। অন্যথা সে অধঃপাতে যাইবেই ধাইবে-_ 
মরিবেই মরিবে? এখন আমরা ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি; 
কত মুগ্ডিতমস্তক কৌপীনধারী বৈরাগী, এবং কত গৈরিক- 
বসনধারী সন্ন্যাসী মছাপুরুষের অনুকরণ করিয়া অধঃপাতে 
যাইতেছেন এবং কত কোমল-মতি নরনারীকে অধঃপাতে 
যাওয়াইতেছেন। অতএব হে সরল-স্বভাব সংসারী নরনারীগণ | 
মুণডিত-মস্তক ও সুদীর্ঘ শিখাকে ভয় করিও,_অত্যধিক তিলক- 
[ীলাকে ভয় করিও।_কোগীন বহিরব্বাসকে ভয় করিও।_্ববৃহৎ 
রি নামের ঝুলিকে ভয় করিও এবং গৈরিকবদন, জটা ভন্মকেও 



ঙ্গ২ শ্রীকফ্-রাসলীল!। 

ভয় করিও । পৃথিবীতে এরূপ সর্ববনেশে বৈষ্ণব এবং এরূপ 
সর্ববনেশে সন্ন্যাপীর আবির্ভাব না হয়, তাহাই এই শ্লোকের 
তাপর্যয । 

অবশ্য শাস্ত্রে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মসন্প্রদায়ের পরিচায়ক বিশেষ 

বিশেষ চিহ-ধারণের ব্যবস্থা! আছে; স্থৃতরাং মেই সেই চিহ্নধারণ 

যে আবশ্যক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তির 
ইহা! বিবেচনা! করা! উচিত যে, ইন্দ্রিয় দমনের অগুমাত্র চে] না 

করিয়া এবং বিষয়-বাসনার ক্রীতদাস হইয়া, কেবল মাথ! মুড়াই- 

লেই, মাটি বা ছাই মাঁখিলেই, কৌগীন ও কণ্ঠী ধারণ করিলেই, 
ইন্দ্িয়াগোচর আনন্দস্বরূপ ভগবান্কে পাওয়| যায়; ভগবান্ এ 
শন্ত। নছেন। পরপ্রতারণ।র অভিলাষে ধাঁহারা এরূপ করেন, 

তীহারাও আমাদের নমস্য ; কিন্তু শাস্ত্রের অভি প্রায় ব্যাখ্য। করিতে 

বনিয়। সত্যের অপলাপ করিতে পারিব না,--করা উচিতও নয় 
এ কথ! আমরা নিজেই বলিতেছি এমন নহে ; ভগবতপ্রেমে। 

একমাত্র প্রদর্শক শ্রীমচ্চৈতন্য মহা প্রভুও এরূপ বাহা বৈরাগ্যবে 
বানরের বৈরাগ্য বলিয়াছেন এবং এরূপ বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তি 
মুখাবলোকন করিতেও অনিচ্ছ! প্রকাশ করিয়াছেন। ধাঁহার 

কৃষ্ণদাস-বিরচিত চৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন, তীহাদের 
ইহা অবিদিত নাই। আমরা তীহারই সারগর্ভ উপদেশের 

আব |দ করিলাম মাত্র। অতএব ভরসা করি, সারদর্শী স্থ 
সাধক ও পাঠকগণ ইহাতে রুষ্ট ঝা অসন্ত্ট হইবেন না ॥ ৩০ : 



শ্ীকষ্ণ"রাসলীলা । ৩৩ 

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাঁচরিতং কচিৎ। 
তেষাং য স্ববচোযুক্ং বুদ্ধিমাংস্ততুদাচরেৎ ॥ ৩১ 

অনন্বন্সঠ ।-ঈশ্বরাণাং ( তেজীয়সাং মহাপুরুষাণাং ) বচঃ (আদেশ 
এব ) সত্যং (সত্যত্বেন পালগিতব্যম্)$ কচিৎ ( কঠিৎ কঠিৎ) আচরিতং 

' আচরণং ) তখৈব [ পালফ্িতব্যং অন্ুকর্তব্যং ]) তেষাং ( মহাপুরুষাণাং ) 
ং (আচরিতং ) স্ববচোষুক্তং ( শ্ববচনানু বূপং ) বুদ্ধিমান [ জনঃ ] তত্ব 

আচরিতম্ ) আচরেৎ ( অন্ুকুর্ষযাৎ ) ॥ ৩১ 

টী্! ।__কথং তরি সদাচারস্য প্রামাণ্যমত আহ ঈশ্বরাণামিতি। 

তেষাং বচঃ সত্যম্ অতন্তছপ্তমাচরেদেব, আচরিতন্ব কচিৎ সত্যম্, অতঃ 

*বচোষুক্তং তেষাং বচস! যদযুক্তম্ অবিরুদ্ধং তত্তদেবাচরেৎ ॥ ৩১ 

অন্যুনবাদ।-_ মহাপুরুষদিগের বাক্ই সত্য অর্থাৎ তাহারা 

যাহা করিতে বলিবেন, সাধারণ লোকে তাহাই করিবে এবং 

কোন কোন স্থলে তীহাদের ন্যায় আচরণও করিবে । তাহাদের 

যে কার্য্য তাহাদের উপদেশের অনুরূপ হইবে, বুদ্ধিমান্ ব্ক্তি 

তাহাও করিবে ॥ ৩১ 

তাতপার্ষ্য ।- শাস্ত্রে আছে,_-“যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্ব- 

দেবেতরো| জন$+ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা যাহ! আচরণ 
করিবেন, সাধারণ লোকের তাহা তাহাই কর্তব্য। এই শান্ত্রামু- 

মারে পাছে অজিতেক্দ্রিয়। সাধারণ লোকেও অনাসজ্ত বিরাগী 
পুরুষদিগের লৌকিক নিদ্দিত কার্যের অনুকরণ করিতে যায়, 
সেই আশঙ্কায় আবার এই গ্লে।ক বলিতেছেন ॥ ৩১ 



৩৭৪ পরর্-রাসদীলা। 

কুশলাচরিতৈরেধামিহ চার্ধে ন বিদ্যাতে। 
বিপর্য্যয়েশ বানর্ধো নিরহঙ্কারিণাং প্রভে। ॥ ৩২ 

_ কিমুতাখিলসন্তানাং তির্ঘ্যঙমর্ভ্যদিবৌকদাম্। 
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলাম্বয়ঃ ॥ ৩৩ 

নাস 

অসন্ত্জ্অঃ।--গ্রভে। (হে রাজন ) ইহ (গংদারে ) এষাং নিরহস্কা- 

রিণাং (তেজীয়সাং) কুশলাচরিতৈ; ( সনাচগণৈঃ ) অর্থঃ (পুণ্যং)ন 

বিদ্যতে (নাস্তি ) 3 বিপধ্যয়েণ বা ('অসদাচরণেন বা) অনর্থঃ (পাপং) ন 

[ব্দাতে ] ॥৩২ 

. ঈশিতব্যানাং ( নিয়ম্যানাং ) তির্য্যনব্ত্যদিবৌকসাং ( তি্্যচশ্চ মর্ত্যান্ 

দিবৌকসম্চ তেষাং পশু-পক্ষি-নর-দেবানাং ) অধিলসত্বানাম্ (নিখিল- 
ভীবানাম্) ঈশিতৃঃ (নিয়ন্তঃ পরমেশস্ ) কুশলাকুশলাম্ব়ঃ ( কুশলং পুণ্যম্ 

অকুশলং পাপং তাভ্যাম্ অন্বয়ঃ সম্বন্ধঃ) কিমুত (নাস্তীতি কিমুবক্তব্যম্) ॥৩৩ 

টীকা |- নন্থ তহি তেহপি কিমেবং সাহসমাচরস্তি তক্রাহ্ কুশলেতি। 
প্রারব্ধ কর্মমক্ষপণমাত্রমেন তেষাং কৃত্যং নান্তদিত্যর্থঃ ॥ ৩২ 

প্রস্ততমাহ কিমুতেতি। কুশলাকুশলান্বয্জ! ন বিদ্যত ইতি কিং পুন- 

বর্তব্যমিত্যর্থঃ 0৩৩ 

অন্যুাদ্ ।-হে মহারাজ! নিরহঙ্কার পুরুষর্দিগের সদা" 
চরণে পুণ্য নাই এবং অসদাচরণে পাপ নাই ॥ ৩২ 

পরমেশ্বর নিয়ন্তা;) আর পশু পক্ষী, মানব ও দেবত| 

প্রভৃতি সমস্ত জীব তীাহারই নিয়মের অধীন । অতএব যিনি 

সর্ববনিয়ন্ত, তাহার যে পাপ পুণ্য নাই, এ কথ! আর কি বলিব। 



শীকক্চ-রাসলীলা। 

তাপার্ষ্য ।-শুকদেব স্পষ্টই বলিলেন,--বীহারা নিরহঙ্কার 
তাহাদের পাপপুণা নাই ; অতএব পূর্বে যেঃবলিয়াছেন, তেজন্বী- 
দিগের ধর্ম ব্যতিক্রমে দোষ হয় না, সেই “তেজস্বী' শবের 
অর্থ নিরহষ্কার। ধাঁহাদের দেহে অহং বুদ্ধি নাই এবং আঙি 
কর্তা বলিয়া অভিমান নাই, তাহাদের পাপ পুণ্যও নাই; ইহা 
সহজে বুঝিতে পারা যায়। যাহা দেহ ও আত্মার অনিষ্টকর, 
তাহাই পাপ এবং যাহা লোক-সমাজে নিন্দাকর তাহাও পাপ। 

লোকতত্ব-বিশারদ শাস্্রকারগণ পরীক্ষা করিয়াই পাপ-পুণ্যের 

বিভাগ করিয়াছেন । অতএব যাঁহাদের দেছের সঙ্গে সন্বন্ধ নাই, 

ধাহাদের সমাজের সঙ্গে সন্বন্ধ নাই,_-তীহাদের ই্টানিউও 
নাই; স্থতরাং তীহাদিগের পাপ নাই। 

ষে অসৎ কর্ম করে, সে আপনা আপনিই জানে, অসৎ কম্মম 

করিতেছি । চোর, লম্পট, মিথ্যাবাদী প্রভৃতি অসদাচারীও 

আপনার দোষ বুঝিতে পারে ; সেই জন্য আপন অসপুকর্মী গোপন 
করিতে চেষ্টা করে এবং তজ্জন্য সর্বদা সশঙ্ক থাকে । যাহারা 
বৈধ বা অবৈধ রূপে অন্যের প্রাণ হিংস! করে, তাহারাও জানে, 
অন্যায় কণ্্ন করিতেছি । যদিও পশুহিংসার সময়ে মোহান্ধ হইয়া 

বুঝিতে পারেনা, তথাপি আত্ম হিংসার লময়ে বুঝিতে পারে অর্থাৎ 
যদি অপর কেহ তাহার কিংবা তাহার পুস্রা্দি কোন আত্মীয়ের 
মস্তকে খড়গাঘাত করিতে উদ্ভত হয়, তখন সে তাহাকে 

পাপাচারী বা অনিষ্টকারী বলিবেই বলিবে। অতএব 
স্বভাবততঃ পণ্ডধাতীও জানে; হিংসা পাপ; কেবধ নিজের 



৩গ%, হ্ীকষ্চ-রাসলীল!। 

হীন স্বার্থে অন্ধ হইয়া! ভুলিয়! যায়। যে ব্যস্তি পর-্পত্বীর উপর 
অনায়াসে অত্যাচার করে, সেও নিজের পত্বীর উপর অন্যের 

অত্যাচার সা করিতে পারেনা । অতএব সে জানে পরদার- 

স্পর্শ পাপ, কেবল হীন স্বার্থে অন্ধ হইয়! ভুলিয়া যায়। যে চোর, 
সে অনায়ামে অন্যের ধন অপহরণ করে, কিন্তু তাহার নিজের 

ধন অন্যে অপহরণ করিলে, তাহাকে চোর বৰ! পাপী বলিতে 

কুষ্টিত হয়না । অতএব চুরী কর! ষে মন্দ কর্ণা, তাহা সে জানে, 
কেবল ন্দার্থে অন্ধ হইয়! ভূলিয়! ষায়। সর্ববদাই দেখিতে পাওয়া 

যায়, একজন মিথ্যাবাদী অপর এক মিথ্যাবাদীকে “মিথ্যাবাদী” 

বলিয়! নিন্দা করে। 
উক্তবিধ ব্যক্তিগণের কাহারও শান্তি নাই; উহার্দিগকে 

অন্তরে অন্তরে সর্বদাই ভয় ও লজ্জার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। 

তাহাই পাপ বা পাপের ফল। কিন্তু ধাহাদের 'আমি' নাই, 

“আমার নাই,--স্ৃতরাং 'পর নাই, পরের নাই,--তীহাদের 

নিজের ইঞ্টানিষ্টে ও পরের ইঞ্টানিষ্টে দৃষ্টিই নাই। তীহারা 
জানেন, আমি কিছু করি না! এবং অন্ত কেহও কিছু করে ন1; এক 

জন সর্ববনিয়স্ত। জীবদেহরূপ যন্ত্রধারা সকল কাধ্যই করিতেছেন; 

এবং তিনি যাহ! কিছু করিতেছেন, তাহাই উত্তম। এইরূপ 

মনুষ্যের হদৃচ্ছাকৃত সদাচারে পুণ্য বা যদৃচ্ছাকৃত অসদাচারে 

পাঁপ নাই, ইহা সত্যই । অতএব আমরা এখন হইতে বুঝিতে 
পারি যে, ঈশ্বরের সৃষ্টিতে পাপ বা পুণ্য নামে বাস্তবিক 
কিছুই নাই; জীব অজ্ঞানবশস্তঃ 'জাস্মাভিমানে মত্ত হইয়া, 



গ্কফ্-রাসলীল!। ৩৭% 

আপন মনে পাপ বা পুণ্যের কল্পন! করিয়া, উর্ণনাভের (মাকড়সা) 
স্যায় আপন সুত্রে আপনিই বন্ধ হইতেছে। 

শাস্ত্রের অভিপ্রায়ে “মনঃ কৃতং কৃতং কর্ম শরীর-কৃতমকৃতম্ 1৮ 

অর্থাৎ ফলাকাঙক্ষায় মানসিক সঙ্বল্প করিয়া কন্ম করিলেই তাহা 
কর্ম অর্থাৎ তাহাই পাপ-পুণ্যের জনক, স্থৃতরাঁং বন্ধনের কারণ; 
কোনও ফলের অভিসন্ধি না রাখিয়া যদৃচ্ছাক্রমে অথবা কেবল 
কর্তব্যবোধে যে কেবল কায়িক কর্ম্ম কর! হয়, তাহা পাপ-পুপ্যের 
জনক নহে; স্থুতরাং তাহাতে বন্ধনও হয় না। রাসলীলার মূল 

ভিত্তিই বন্ত্রহরণ। আমরা বন্ত্রহরণ লীলায় দেখিয়।ছি, ভগবান্ 
শ্রীকৃষ্ণ গেপীদিগকে আত্মলাভে অযোগ্য দেখিয়া প্রত্যাখ্যান 
করিয়াছেন এবং তাহার পর বংশীর গানে তাহাদিগকে আকর্ষণ 
করিয়াও আত্মাভিমান দর্শনে আবার অনৃশ্ট হইলেন। অতএব 
ইহাতে যে তাহার নিজের কিছুই অভিলাষ নাই, তাঁছা স্পষ্টই 
বুঝিতে পারা যাঁয়। তাহ! হইলে, শাস্ত্রানুদারে শ্রীকৃষ্ণের 
পরদার জন্য পাপম্পর্শ হইতেই পারে না। 

আরও কথা এই যে, একজন সর্ববনিয়ন্তার অমোঘ নিয়মেই 
নিখিল জীব পাপ পুণ্যের ফল ভোগ করিতেছে। যেব্যক্তি 

অহঙ্কারপূর্ববক “আমি কর্তা” বলিয়া! মনে করিবে, সেই পাপ- 
পুণ্যের ফল ভোগ করিবে, ইহাই তাহার নিয়ম বা মায়াশক্তি। 
অতএব ধাঁহার নিয়মে বা মায়া-শক্তির প্রভাবে জীব পাপপুণ্যে 
আবদ্ধ হয়, তাহার নিজের পাঁপপুণ্যের সম্বন্ধ যে ঘটিতে পারে না” 
এ কথ৷ বলাই বাহুল্য ॥ ৩৩ 



৭ শ্রীকষ্-রাসলীলা ৷ 

যৎপাঁদপক্কজ-পরাগ-নিষেব-তৃপ্ত। 
যোগ-প্রভাববিধুতাখিলকর্পাবন্ধাঃ | 

স্বৈরং চরন্তি মুনয়োইপি ন নহামানা- 
স্তস্তেচ্ছয়াতবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ ॥ ৩৪ 

অতবন্্রহ্বঃ 1 যোগ-প্রভাব-বিধুতাখিল কর্মমবন্ধাঃ ( যোগপ্রভাবেন 

ভক্তিযোগবলেন বিধুতাঃ ছিন্নাঃ অথিলবন্ধাঃ যেষাং তে) মুনয়োইপি 

বৎপাদ-পন্কজ-পরাগ-নিষেব-তৃপ্তাঃ (যচ্চরণরজঃসেবন-নির্বব. ভাঃ) ন নহামানাঃ 
( অগ্রাপ্তবন্ধনাঃ) শ্বৈরং ( স্বেচ্ছয়!) চরস্তি ( অবিচারেণ কর্ম কুর্ববস্তি ) 

স্বেচ্ছ্ন। ( নিজেচ্ছেয়।) আত্তবপুষঃ ( আত্বং বপুঃ যেন তন্ত গৃহীত-লীলা- 

বিগ্রহস্ত ) তস্ত (শ্রীকষ্ণন্ত ) বন্ধনং ( কর্ম্মলেপঃ ) কুত এব (কুত্রব ) ॥৩৪ 

টাকা ।_-এতদেব প্কুটাকরোতি যন্ত পাদপন্কজপরাগত্ত নিষেবেণ 
তৃপ্ডাঃ। যদ্বা! যন্ত পাদপস্কজপরাগ।ণাং নিষেব৷ যেষাং তে তথা তেচ 

তৃপ্তাশ্চেতি ডক্ত| ইতর্থঃ জ্ঞানিনশ্চ ন নহ্মান। বন্ধনম গ্রাপ্তবস্তঃ |৩৪ 
পাদ পা পাপ ররর শশা 

অন্যুব্বাচ্ট ।__মুনিগণও যাহার পদরজ; আম্বাদনে পরি- 
তৃপ্ত হইয়া যোগবলে সমন্ত বন্ধন ছেদন পূর্বক শ্বেচ্ছাচার 
করিয়াও বদ্ধ হয়েন না, স্বেচ্ছায় লীলাবিগ্রহধারী সেই 

শ্রীকৃষ্ণের আবার বন্ধন কোথায় ॥ ৩৪ 

তাতুপব্য ।-_জীবমাত্রেই স্ব স্ব পুর্ববকৃত কর্মের অধীন 

হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে যেরূপ কণ্ধ করিবে, তাহাকে সেই 

রূপ জন্ম, সেইরূপ কর্ম এবং সেইরূপ স্বভাব পাইতেই হইবে ; 

স্মৃতরাং জীবমাত্রেই কর্মবন্ধ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জদ্ম সেয়প 
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নহে; তিনি আপন ইচ্ছানুসারে জন্ম গ্রহণ করেন এবং 
জাপন ইচ্ছানুসারেই স্বাধীনভাবে কণ্্ন করিয়। থাকেন। ইচ্ছা! 
ছুই প্রকার ; আপন অভাব-পুরণের নিমিত্ত কামাধীন ইচ্ছ! এবং 
অভাব না থাকিলেও অহৈতুক স্বাধীন ইচ্ছা । জীবের ইচ্ছা 
কামের অধীন এবং ভগবানের ইচ্ছ! তাহার নিজের অধীন । 
যাহার! কাঁমাধীন ইচ্ছায় কাধ্য করে, তাহারাই বন্ধ; কেননা 
তাহাদিগকে অন্যের অধীন হইয়া কাজ করিতে হয়, এবং কামের 
তীব্র তাড়নায় অস্থির হইতে হয়। অতএব স্পষ্টই বুঝিতে পারা 
যায়, তাহার1ও কল্ধফল-ভোগী। 

যেমন চিকিসক হইতে হইলে কোন স্থুনিপুণ চিকিৎসকের 
মাশ্রয় লইতে হয়, ব্যবসায়ী হইতে হইলে, কোন সুচতুর ব্যবসায়ীর 

আশ্রয় লইতে হয় এবং সাধু হইতে হইলে একজন অকপট 
সাধুর আশ্রয় লইতে হয়, সেইরূপ কণ্মবন্ধন হইতে মুক্তি 
পাইতে হইলে, একজন ন্বেচ্ছাবিহারী নিত্যমুক্তের আশ্রয় লওয়া 

ভিন্ন উপায় নাই। ভগবন্ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যমুক্ত, বিশুদ্ধ ও নিত্য- 
বুদ্বন্বরূপ; তিনি কন্মাধীন হইয়! জন্ম গ্রহণ করেন না এবং 
কামাধীন হইয়া কোন কারধ্যই করেন না। তাহার জন্ম-বৃত্তা 

এবং গোপীদিগের সহিত তাহার বিহার-বৃত্বাস্ত আলোচন! 
করিলেই তাহ বুঝিতে পারা যায়। অতএব ধাহার! সর্ববাস্তঃ- 

করণে স্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়েন, তাহারা অনাসক্তভাবে স্বেচ্ছায় 
কাধ্য করিতে পারেন ; সুতরাং তীছার্দের কর্মবন্ধনও হয় না। 

ধাহার অশ্রয় লইলে, বদ্ধ জীবেরও কর্ম্মবন্ধন থাকে না, তাহার 
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নিজের আবার কর্ম্মবন্ধন কোথায়? অতএব আপাত-দৃষ্টিতে 

গোগীদিগকে ভগবানের পরদার বলিয়া স্বীকার করিলেও 

বস্তঃ তাহাতে দোষের আশঙ্কা নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ 

লীলাবিগ্রহে যে যে কর্ম করিয়া ছিলেন, অভিনিবেশের সহিত 

সে সকল আলোচনা করিলে, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। 

পরব্রহ্ম হইতেই ব্রদ্ষ।ণডের সৃষ্টি হইয়াছে, অথচ আমাদের 

দৃষ্টিতে ব্রহ্মাণ্ডে ভালও আছে, মন্দও আছে ; সেই ভাল মন্দের 

জন্য পরব্রক্ম কি বন্ধ হইবেন? এক বাক্যে সকলেই ঝলিবেন,-- 

না। সেই পরক্রহ্মই নরাকারে অভিনয় করিয়। তাহাই দেখাইতে- 

ছেন। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন,__“ন মাং কর্্মাণি লিম্পন্তি ন মে 

কর্ণ্মফলে স্পৃহা” কর্শ্মসকল আমায় লিগু করিতে পারেন! ; 

কর্মফলে আমার ইচ্ছ। নাই ; সুতরাং আমার কর্ম্মবন্ধনও নাই। 

বেদ, বেদান্ত ও পুরাণাদির অভিপ্রেত ঈশ্বর-তব বুঝাইবার 

নিমিত্ত কত ভাষ্য, কত টীকা ও কত টিগ্লনীর সৃষ্টি হইয়াছে, 

তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু যে মততেদ, সেই মতভেদই 

রহিয়াছে। ফল কথা, ঈশ্বরতত্ব বুঝিতে হইলে সর্ববমূলে একটু 

বিশ্বাসের প্রয়োজন । নতুৰ! সায়ণই বলুন, শঙ্করই বলুন, 

রামানুজই বলুন অথব| শ্রীধর ন্বামীই বলুন ; বিশ্বাস ন থাকিলে 

কেহই কিছুই করিতে পারিবেন না । পক্ষান্তরে বিশ্বাস থকিলেই 

সব সহজ। শান্তামুসারে শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া 

বিশ্বাম করিলে সকল কথারই মীমাংসা হইয়৷ যায়; তাহাতে 

বিশ্বাস না থাকিলে, কেহই কাহাকেও বুঝাইতে পারিবে ন| & ৩৪ 
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গোগীনাং তৎপতীনাঁঞ্চ সর্বেষাঞ্চেব দেহিনামূ। 
যোহন্তশ্চরতি সোহধ্যক্ষ এষ ক্রীড়নদেহভাঁক্ ॥ ৩৫ 

অন্যন্্ঠ ।--যং € পুরুষঃ) অধ্যক্ষঃ ( অক্ষাণি ইন্জিয়াণি অধিকৃত্য 

বর্ততে ইত্যধ্যক্ষঃ অন্তর্যামী) [সন্)] গোগীনাং তৎপতীনাং সর্কেষাং 

দেছিনাং জীবানাং চ অন্তঃ (হৃদি) চরতি (বর্ততে) স এষ 

ক্রীড়নদেহভাক্ ( লীলাবিগ্রহধারী ) ॥ ৩৫ 

টীকা! ।-পরদারত্বং গোপীনামন্গীকৃত্য পরিহৃতম্। ইদানীং ভগবতঃ 

সর্ধাস্তর্যামিণ; পরদারসেবা নাম ন কাচিদ্দিত্যাহ গোপীনামিতি। 

যে'ইস্তশ্চরতি অধ্যক্ষে! বুদ্ধাদিসাক্ষী স এব ক্রীড়নেন দেহভাক্ নত্বন্মদাদি- 

তুলযঃ যেন দোষঃ স্যার্দিতি ভাবঃ ॥৩৫ 

অন্ুলাদি।-ধিনি গোপীদিগের, গোপীপতিদিগের এবং 

দেহধারী জীবমাত্রের অন্তরে অন্ত্্যামী হইয়! রহিয়াছেন, 

তিনিই লীল'-বিগ্রহধারী এই শ্রীকৃষ্ণ ॥ ৩৫ ॥ 

তাওুপর্খ্য ।-__শুকদেব প্রথমে পরীক্ষিতের কথানুসারে 

শ্রীকৃষ্ণের পরদার-সঙ্গ অঙ্গীকার করিয়াই তাহার পবিত্রতা! 

প্রতিপাদন করিয়াছেন; যদিও আমর! এরূপ সিদ্ধান্তকে “ফাকা 

আওয়াজ” বলিয়াছি, তথাপি উহ! নিতান্ত নিরর্থক সিদ্ধান্তও নহে ঃ 

মানুষের সঙ্গে দৃষ্টান্ত দিয়।৷ অদ্বিতীয় সচ্ছচিদানন্দ-স্বরূপ পদার্থের 

. দোষাঁপনয়ন করাতেই আমরা এ কথা বলিয়াছি। শুকদেব 

নিজেও এরূপ দিদ্ধান্ত করিয়! পরিতৃপ্ত হয়েন নাই; তাই এখন 

প্রকৃত তাৰিক সিদ্ধান্ত করিতেছেন 
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শ্রতি বলিয়াছেন,--“যে দেব অগ্নিতে, ধিনি জলেতে, যিনি 

ওষধিতে, ধিনি বনস্পতিতে এবং ধিনি নিখিলভুবনে অনুসৃত 
হইয়া রহিয়াছেন, সেই দেবকে নমে| নম” স্তগবান্ শ্রীকৃ্ 
অজ্ভুনকে বলিয়াছেন,__“ক্ষেত্রজ্ঞধশাপি মাং বিদ্ধি সর্ববক্ষেত্রেষু 

ভারত” অর্থাৎ অজ্জন! তুমি আমাকে সকল শরীরের 
অস্তর্্যামী পরমাত্বা বলিয়। জানিও। এই শ্ীমন্তাগবতেই 
শুকর্দেব পরীক্ষিকে বলিয়াছেন,--“কৃষ্জমেনমবেহিত্বমাত্ান- 

মখিলাত্মনাম” অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত জীবের আত্মা 
বলিয়! জানিও। শ্রুতি যাহ বলিয়াছেন, গীতা যাহ! বলিয়াছেন 

এবং শ্রীমন্তাগবত যাহ! বলিয়াছেন, ভদনুসারে শ্ীকৃষ্ণই পরমাত্ম- 

স্বরূপে নিখিল জীবের দেহরূপ আধারে অবস্থান করিয়,মপনিই 

আপনার সহিত ক্রীড়া করিতেছেন; তীহার কেহ পর নাই; 

স্থতরাং পরদারও নাই। বহির্ষ্টিতে দেখিলে গোপীর সহিত 
কৃষ্ণের বিহার; কিন্তু অন্তরূ্টিতে দেখিলে “কৃষ্ণেরই সহিত 
কৃষ্ণের বিহার | এই বিহার সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া অন্তরে 

অন্তরে প্রতিনিয়তই হইতেছে এবং ব্রহ্ষাণ্ডের বাহিরেও 

অনাদিকাল হইতে চলিতেছে । ভাবুক পাঠক স্গভীর ভীবনা- 

বলে বুঝিতে পারিবেন, প্রেম ও আনন্দের ক্রীড়াতেই জগৎ 

বাঁধা রহিয়াছে । সেই স্থনির্মল সুশান্ত প্রেম্ানন্দের জ্রীড়াই 

বরিগুণ-সংযোগে লয়-বিক্ষেপধুক্ত ও নান! প্রকার হুইয়াছে। 

এই সুদৃঢ় প্রেমীনন্দের নিত্যলীল| বুবিতে পারিলেই জীবের 

“নিবৃর্তি। তখন অব্যয় সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ শ্ীকৃষে দোষারোপ 
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করা দুরে থাকুক, সাধারণ মানবগণের নানা প্রকার আচরণ 
দেখিয়া দোষ বা গুণের সমালোচনপুর্ববক রুট বা তুষ্ট হইয়! 
নিন্দা ব স্খ্যাতি করিবে না এরং এক আনন্দ-স্বরূপ ভগবানকেই 
সর্ববঘটে অবস্থিত দেখিয়! শান্তিলাভ করিবে । এই নিমিত্তই 
শ্রীধর স্বামী রাসলীলার প্রথমেই বলিয়াছেন,_«শারক্া- 
পদেশেন বিশেষতে। নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ী, অর্থাৎ ভগবানের 
রাসলীলায় শৃর্জার-কথা কেবল ছলমাত্র; বাস্তবিক ইহা মুক্তির 
ঘবারম্বরপ। শুকদেবও পরে এ কথা বলিবেন। 

সর্বময় পরমেশ্বরের কেহই পর নাই; স্ৃতরাং তীহার 

পরদারও নাই; তিনি আপন জীবরূপ!| প্রকৃতির সহিত বা 

আপনারই সহিত আপনিই ক্রীড়! করিয়াছেন; গুকদেক 

সন্দিহান পরীক্ষিতকে ইহা বুঝাইলেন; আমরাও বুঝিলাম। 
কিন্তু এখনও কিছু বুঝিবার কথা রহিয়াছে । ভগবান্ যদি 
স্বীয় প্রকৃতির সহিতই ক্রীড়। করিলেন, তবে গোপীর্দিগকে 

পরিণাত। পত্বী করিয়া ক্রীড়া করিলেই ত চলিত; তাহাদিগকে 

পরপত্বী করিয়৷ লোক-লোচল্সে কলঙ্কের ভাগী হইলেন কেন? 

এরূপ প্রম্ন উচিতেই পারে । সাধন-মার্গানুসারে ইহার প্রথম 
উত্তর এই যে, সর্বরত্যাগ্ণ না করিলে কৃষ্ণ পাওয়া যায়না, ইহা? 
পুনঃ পুনঃ বল! হইয়াছে । গোপীগণ সর্ববত/াগ করিয়াছিলেন, 
'এমন কি স্ত্রীজাতির অত্যাজ্য পতি পধ্যন্তও ত্যাগ করিয়া, 
ছিলেন, তাই ভগবানকে পাইলেন। যদি ভগবান গোগীদিগকে 

আপন পত্বী করিয়া বিহার করিতেন। তাহ! হইলে সাধারণ 



৩?ু৪ শ্রীকষ্চ-রাসলীল।। 

টমানবকে ভগবানের. জঙ্য সর্ববত্যাগ শিক্ষা দেওয়া হইত 'না; 
“কারণ অত্যাজ্য পতিত্যাগ বাকি রহিয়! বাইত। 

দ্বিতীয়তঃ তত্বকথা৷ এই যে, বাস্তবিকই ভগবান্ পরকীয় প্রিয়; 

তিনি পরকীয়ার সহিত ক্রীড়া! করিতেই ভালবামেন। এদিকে 

ঠাহার কেহ পর নাই, অথচ পর লইয় তাহাকে খেলিতেই 

হইবে। সেই জন্য আপনিই বন হইয়া, আপনিই আপনাকে পর 

করিয়া আত্মন্বরূপ জীবগণকে মবিষ্তায় ভূলাইয়া পর করিয়! 

দিলেন। জীব অবিষ্ভার কুছকে তাহারই রচিত জগত সংসার 

দেখিয়া! তাহাকে ভুলিয়া গেল। এই খেলাই তিনি অনার্দিকাল 
হইতে খেলিতেছেন। আমরাও তাহার পর নহি ; আমরা তীঙ্ারই 

ংশ প্রকৃতি, অবিষ্ায় অভিভূত হইয়া তাহাকে পর ভাবিয়। 

₹সারের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়াছি। কিন্তু ক্রীড়াপ্রিয় 

জ্ঞানীনন্দরূগী ভগবান্ কাঠাঁকেও ভূলেন নাই। তিনি সমস্ত 

মানবকে পর করিয়াও আবার বেদ-পুরাণাদি শব্দময় শান্ত্রবূপ 

বংশীর গানে সকলকে আহ্বান করিতে লাগিলেন! বলিতে 

লাঁগিলেন--“আইস, আমার কাছে আইস, আমিই তোমাদের 

একমাত্র বন্ধু-_-সকল ছাড়িয়া আমার কাছে আইস।” সৌভাগ্য- 

ক্রমে যে ব্যক্তি সে গান, সে আহ্বান শুনিতে পাইল ও 

বুঝিতে পারিল, সে অবিষ্ভা-রচিত গৃহ দেহাদির সঙ্গে আস্তগিক 

সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া, অন্তরে অন্তরে সেই পরমাত্মীয় পরমা” 

, মন্দের সহিত বিহার করিতে লাগিল ; তগুপরে বথাসময়ে দেহা- 

বসান হইলে, আবার নিত্যধামে গিয়! নিত্যবন্ধুর সহিত সম্মিলিত 



শ্রীক্ষঞ্চ-রাসলীলা। ৬৮৫ 

হইল। মায়া-মুগ্ধ ম্নুষা যখন শান্তর পাঠে এই প্রকৃত পরকীয় 

রস বুঝিতে পারিল না, তখন পরম কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ_ 

হইয়া, শ্রীরাধা-প্রভৃতি স্বকীয়! হলাদিনী শক্তিদিগকে পরকীয়া 

করিয়। অভিনয়ন পূর্বক পরকীয় রসের পরম রহন্য প্রত্যক্ষ 

দেখাইলেন। সংসারে মানবের ক্রীড়াতেও ইহা স্থম্প$ট বুঝিতে 
পার! যায়। ছুই, তিন বা ততোধিক বন্ধুগণে মিলিত হইয়! ক্রীড়া 

করিতে হইলে পরস্পর বিরোধী, প্রতিত্বন্্বী বা প্রতিপক্ষ ন! 

হইলে, ক্রীড়ীয় আনন্দ হয় না। 
অজ্ঞানই জ্ঞানানন্দময় ভগবানের বিরোধী, ইহ বুদ্ধিমান 

মাত্রেই বুঝিতে পারেন। আমার-লীলাপ্রিয় ভগবানের 
পরমাত্মীয় হইয়াও তাহারই ইচ্ছায় অজ্ঞানের সঙ্গে আত্মীয়তা 

করিয়া তাহার পরকীয় হইয়াছি এবং তাহাকে পর ভাবিয়াছি। 

আবার যখন কোনও অচিন্ত্য সৌভাগ্যের ফলে তাহার বাঁশীর 

গান শুনিতে পাঁইব, অমনি ব্রজগোপীর ন্যায় সকল ফেলিয়া 

তাহারই কাছে যাইব এবং তাহার স্বকীয় হইয়া থাকিব। নিখিল 

রন্মা্ড লইয়! এই খেলাই তিনি প্রতিনিয়ত খেলিতেছেন; ইহা! 

ভিম্ক আর তাহার কার্ধ্যই নাই। 

নব্য ভক্তিশান্ত্রে আছে, পরকীয় রসেই শ্রীকৃষ্ণের অধিকতর 

আনন্দ হইয়া থাকে। বন্ধুগণের ক্রীড়া এবং ভগবানের জগৎ” 

লীলা আলোচন! করিলেই ইহার তাপর্যয সুম্পষ্ বুঝিতে পার! 

যার়। বড়ই ছুধখের বিষয় এই যে, এই অতি পবিত্র পরকীয় 

রমও অতি কদর্ধ্য হইয়াছে । সকলই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছ! ॥ ৩৫ 
১৬, 



এ শকফ-রাসনীলা। 

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। 

ভজতে তাঁদৃশঃ ক্রীড়া যাঁঃ শ্রুত্বা তৎপরো! ভবে ॥৩৬ 

অনন্বস্্ঃ1--তক্তানাঙ্ (উপাসকানাম্) অন্ুগ্রহায় (কৃপায়) 

মান্ুষং ( মানুযাকারং ) দেহম্ (প্রীবিগ্রহম্) আশ্রিতঃ ( ধন্ধ।) তাদৃশীঃ 

(নরলীলাসদৃশীঃ) ত্রীড়াঃ (লীলাঃ) ভজতে (প্রকটীকরোতি ) যাঃ 

ক্রীড়াঃ (ক্রীড়াকথাঃ) শ্রাত্বা (আকণ্য) তৎপরঃ (শ্রীরষ্টেকশরণঃ ) 
বেত (স্তাৎ ) ॥ ৩৬ 

টীকা ।-_নম্থ এবঞেৎ আপ্তকামস্ত নিন্দিতে কুতঃ প্রবৃত্তিরিত্যত আহ 

অনুগ্রহায়েতি। শৃক্জাররসাক্কষ্টচেতসে! বহিমুধানপি ন্বপরান্ কর্তূমিতি 
তাবঃ 1৩৬ 

অন্যুব্বা্।--স্বয়ং ভগবান্ ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার 

নিমিত্ত নরাকার দেহ ধারণ পূর্বক এরূপ লীল! করিয়! থাকেন, 
যাহা শুনিয়া একজনও বহিমু্খ লোক কৃষ্ণ পরায়ণ হয় ।৩৬ 

তাৎপর্য ।--এই শ্লোকটির যে রূপ রচনা, তাহা হইতে 

প্রকৃত অর্থ বাছ্ির কর! বড়ই কঠিন॥। শুকদেব বলিলেন, 

“অনুগ্রহায় ভক্তানাং, অথাণ তক্তদ্দগকে অনুগ্রহ করিবার 

নিমিত্ত এরূপ লীল! করেন। শ্লোকের শেষার্দে সেই অনু গ্রহই 

দেখাইতেছেন, “যা; শ্রত্বা তগপরো! ভবে” অর্থাৎ যাহা গুদিয়া 

তৎপর হুইবে। ইহাতে মনে হয়, ভক্তকেই তণুপর করিবার 

নিমিত্ত এরূপ লীলা করেন। কিন্তু শ্লোকের প্রথমার্ধে 

“অনুগ্রহায় ভক্তনাং।” এখানে “ভত্ত” শবে বহুবচনের 



জীকফ্-রাসলীল!। ৩৮৭. 

বিভক্তি; দ্বিতীয়ার্দে আছে “তৎত্পরে! ভবে” এখানে এক 
বচনের বিভক্তি, অথচ ভক্ত কি অভক্ত তাহার নির্দেশ নাই। 
দি ভক্তদিগকেই অনুগ্রহ করা শ্লোকের অভিপ্রেত হয়, তবে, 
প্রথমার্ধস্থ “ভক্তানাং” এর সহিত সঙ্গতি রাখিয়া, শেষার্ধ 
তিৎপরা ভবেয়ুং” এইরূপ হইত। যখন তাহা নাই, তখন 
মনে হয়, ভক্ত ভিন্ন অন্য একজন তৎপর হইবে । আবার 
'ভক্ত ভিন্ন অন্য একজন তগুপর হুইবে এরূপ অর্থও শ্লোক 
দেখিয়া সঙ্গত বোধ হয় না। কেননা, এরূপ অর্থ করিলে, ভক্ত 
ও অভক্ত উভয়কেই অনুগ্রহ করা হুইল; কিন্তু প্রথমার্ধে 
রহিয়াছে, কেবল ভক্তদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত। 
এইরূপ বিসংবাদ দেখিয়! আমাদের ন্যায় মন্দবুদ্ধির ত কথাই 
নাই, স্থুপপ্ডিত টীকাকার মহাশয়েরাও সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। 
শ্রীধর স্বামী গোলযোগ দেখিয়া! “তগপরে! ভবেৎ*এর ভাবার্থ 
দিলেন "শূঙ্গার-রসাকৃষ্টচেতমোইম্যানপি বহিমু্ধান্ ম্বপরান্ 
কত্ত“মিতি ভাবঃ অর্থাৎ শূঙ্গার রসপ্রিয় অস্যান্থ বহিমুর্খদিগকেও 
আত্মারত করিবার নিমিত্ত এরূপ লীল! করিয়া থাকেন। 

সনাতন গোস্বামী লিখিলেন-_“যাঃ সাধারণীরপি শ্রুত্বা ভক্তে- 

ভ্যোইম্ভোইপি ততপরে! ভবেৎ কিমুত রাসলীলারূপামিমাং শ্রত্বে- 

ত্য্থঃ অর্থাৎ ভগবানের অন্যান্য যে সকল সাধারণ লীল! তাহাই 
শুনিয়! তক্ত ভিন্ন অন্যেও তশুপর হইবে ; রাসলীলা শুনিয়া তৎ- 
প্র হইবে, ইহা আর বলিবার কথখ| কি ? ইনি প্যাঃ শ্রুস্থা” এই 
“যদ শবে দ্বিতীয়ার বহুবচন দেখিয়া এরূপ অর্থ করিলেন। 



৩৮৮ প্রীকষ্ণ-রালীলা। 

বিশ্বনাথ চক্রবর্থী দুরাম্বয় স্বীকার করিয়া যেরূপ 'অর্থ 
করিয়াছেন, তাহা আমাদের মনেই লাগে না। ফলতঃ তিন 

জনেই দুই শ্রেণীর শ্রোতা স্বীকার করিয়াছেন; এক শ্রেণী 

তক্ত ও অপর শ্রেণী অভন্ত। গ্রন্থকারের অভিপ্রায় যে কিরূপ, 

তাহ! মুল শ্লোক ও শ্লোকের পাঠাস্তর দেখিয়া ঠিক বুঝিতে 
পার! যায় না। আমরা দেখিয়াছি কোন কোন হস্ত-লিখিত 

পুস্তকে “ননুগ্রহায় তক্তানাং" এর স্থলে “অনুগ্রহায় 

জীবানাং” এইরূপ পাঠ আছে। কোন্ পাঠ গ্রস্থকারের রচিত, 

তাহা স্থির করা বড়ই দুরহ। আমাদের বোধ হয়, “ভক্তানাং 

এর অর্থ “জীবানাং” করিলে উভয় পাঠেরই সম্মমন থাকে 

এবং অর্থসজতিও বেশ হয়। তবে, “ভক্ত” শবের অর্থ 

সাধারণ জীব কেমন করিয়। হয়, ইহাই আলোচনার বিষয়। 

আমর! তাহাই আলোচন! করিয়া দেখিব। 

যে ভজনা করে, সেই ভক্ত এবং মমুষ্যমাত্রেই কোন না 

কোন দেবতাকে ভজন! করেই। কেহ সাক্ষাৎ ভগবানের 

ভঞ্জন। করে, কেহ ইন্দ্রাদি দেবতার ভঞ্জনা করে; কেহব। 

কালী, দুর্গ, লঙ্গনী সরম্বতী প্রভৃতি স্বাভিলফিত দেবতার ভঙ্জন| 

করিয়া থাকে। আবার যাহারা শ্রমজীবী কৃষক, স্থপতি ও 
বণিক, তাহারাও দেবতা বোধে নিজ নিজ কার্য্য-সাধন যন্ত্রের 

অর্চনা করিয়! থাকে। ইহারা সকলেই ভক্ত এবং সাক্ষাৎ 

সম্বন্ধে অন্য দেবতার ভক্ত হইলেও পরম্পরায় ভগবানেরই 

ভক্ত ৷ ভগবাঁন্ হয়ং বলিয়াছেন,--“যেহপ্যস্তাদেবতা ভক্তা বগন্তে 
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শ্রদ্ধয়ান্থিতাঃ। তেহপি মাঁমেব কৌন্তেয় যজস্ত্য বিধিপুর্ববকম্ ৮ 
অর্থাৎ যাহার! অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারাও অবিধি- 
পূর্বক আমারই উপা'সন! করিয়া থাকে । অতএব অন্য দেবতার 
উপাসকেরাও ভগবানেরই অতপর গৌগতক্ত। কারণ, ভগবান্ 
ভিন্ন দেবতা নাই; প্রত্যেক দেবতাই পূর্ণ স্বরূপ পরমেশ্বরের 

ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অংশ বা শর্তি' মাত্র। যাহার! ক্ষুদ্র ফলের অভিলাষ 

করে, তাহার! ভগবানেরই ক্ষুদ্রাংখের উপাসনা করিয়া থাকে । 

যেমন সকলেই প্রকারান্তরে ভগবানেরই উপাসনা! করিয়া থাকে, 

সেইরূপ যে যাহা চাহে, প্রকারান্তরে ভগবানকেই চাহে। 

কারণ, যে যাহাই চাহে, সকলেরই মুলে সেই একই আনন্দ- 

লিপ্ন! বলবতী। ভগবান্ই আনন্দময় ; স্ৃতরাং আনন্দলিপ্দ। 

ও ভগবল্লিগ্ন। একই কথা । কিন্তু মনুষ্য ভ্রান্তিবশতঃ আনন্দস্থলে 

ভৌতিক নশ্বর পদার্থেই আনন্দের অনুসন্ধান করে সুতরাং কৃত- 

কার্ধ্য হইতে পারে না। সেই জন্য ভগবান্ প্রাকৃত মানবের 

হ্যায় লীল! করিয়াছিলেন। কারণ, প্রাকৃত বোধেও তাহার লীলা 

আলোচন! করিলে জীব ক্রমে ক্রমে ভগবানকে চিনিবে এবং 

পরমানন্দ পাইবে। ্রীকৃষ্ণচরিত আলোচনা করিলে বুঝিতে 
পারা যায়, ভগবান্ সকল রসেরই লীল! করিয়াছিলেন । তাহার 
কারণ এই যে, যেব্যক্তি প্রাকৃত যে রসে অনুরক্ত, সে সেই 
প্রাকৃত রসের লোভেও ভগবগুকথা শুনিলে পরিণামে ভগব€- 

পরায়ণ হইবে। যাহার! শৃঙগার রসেই অনুরক্ত, তাহাদের নিমিত্তই. 
প্রাকৃত আবরণে আবৃত এই রাসলীল|। | 
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সকলেই আনন্দ চাহে; কিন্তু ধাঁহারা আনন্দ বুঝিয়াছেন, 
তাহারা আনন্দ-স্বরূপ তগবানেই ততুপর। তাহার! প্রাকৃতের 

ন্যায় প্রতীয়মান রাদলীল! শ্রবণ ও কীর্তন করিয়৷ ভগবানের 

স্বরূপানন্দ আস্বাদন করেন । আর যাহারা শৃঙ্গার রসেই পরমা- 
নন্দ মনে করেন, তাহার! শুঙ্গার রসের লোভেও রাসলীলা শ্রাবণ 

করিলে ক্রমে ক্রমে পরম রসের আস্বাদন পাইয়! ভগবানেই 
তৎপর হুইবে। অধথা ভাবিয়! ভগবতুকথ| গশুনিলে ব! কীর্তন 

করিলেও যে সিদ্ধি লাভ হয়, পুরাণাদি ভক্তি শাস্ত্রে ইহার ভূরি 

তরি প্রমাণ পাওয়া যায়। বেদান্তেও প্রমাণের অভাব নাই। পঞ্চ- 
দশীকার বলিয়াছেন,_দীপপ্রভা মণিভ্রান্তিবিসংবাদি জমঃ প্মুতঃ। 
মণিপ্রভা মণিভ্রান্তিঃ সংবাদিভ্রম উচ্যতে ॥ ন লভ্যতে মণির্দাণ- 

প্রভাং প্রত্যভিধাবতা। প্রভায়াং ধাবতাবশ্যং লভোতৈব মণিম ণেঃ॥ 
অর্থাৎ ভ্রম ছুই প্রকার, বিসংবাদী ভ্রম ও সংবাদী ভ্রম। দুর 

হুইতে প্রদীপের প্রভা দেখিয়। তাহাতেই মণি জ্ঞান হইলে, 

তাহাকে বিসংবাদী ভ্রম বলে এবং দূর হইতে মণি প্রভ৷ দেখিয়! 
তাঁহাতেই মণি জ্ঞান হইলে তাহাকে সংবাদী ভ্রম বল! যাঁয়। 
যে ব্যক্তি মণি জ্ঞানে দীপপ্রভার দিকে ধাবমান হইবে, সে মণি- 

পাইবে না, কিন্তু যেব্যক্তি মণিপ্রভায় মণি জ্ঞান করিয় মণি 

লাভার্থে ধাবমান হইবে, সে মণি পাঁইবেই । উভয়েরই অম ; কিন্ত 

একজনের বিসংবাদী ভম এবং অপরের সংবাদী ভ্রম। বিসংবাদী 

ভরমে বন্তু লাভ হয় না, সংবাদী ভ্রমে বন্ত্রলাভ হইয়া থাকে। 

দেখিতে পাওয়া যায়, জগতের সমস্ত মনুষ্যই স্থিরানন্দ লাভের 
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নিমিত্ত ধাবমান হইতেছে; কিন্তু কেহই তাহা লাভ করিতে 
পারিতেছে না। ইহার কারণ, প্রায় সকলেই বিসংবাদী ভ্রম 
পড়িয়া আনন্দের আপাত-মধুর শব্দাদির অনুসন্ধানে প্রাকৃত বিষয়ে 
আনন্দের অনুসন্ধান করিতেছে; স্থতরাং কৃতকার্ধ্য হইতে পারিতেছে 
ন। এত্যেক বিষয়ের নিকট হইতে ফিরিয়া বিষয়ান্তর অবলম্বন 
করিতেছে । তাহাদের জীবন এইরূপেই অতিবাহিত হয়। কিন্তু 
যাহারা পরমানন্দের লোভে পরমানন্দেরই নরোচিত লীলায় 

আনন্দের অনুপন্ধান করেন, তীাহাদেরও জ্রম বটে; কিন্তু মণি- 

প্রভায় মণিভ্রান্তির ন্যায় সংবাদী ভ্রম ; স্ৃতরাং তাহারা প্রাকৃত 

লীলার ন্যায় মনে করিয়! কৃষ্ণ-লীলার আলে।চন। করিয়াও গুরু- 

কৃপায় ক্রমে ক্রমে পরম তত্বে উপনীত হইয়া অগ্রাকৃত পরমানন্দ 

আন্বাদনে সমর্থ হইবেন। ভগবশ্নামের অচিন্ত্য মহিমায় আমাদের 

প্রকৃত বিশ্বাস থাকুক আর নাইই থাকুক, আমরা তাহা স্বীকার 

করি ;কিন্তু এক্ষণে জড়-বিজ্ঞানের যেরূপ গৌরব, তাহাতে সে 
কথা কেবল উপহাসের বিষয় হইবে; সুতরাং পুরাণোক্ত নাম" 

মাহাত্মোর বিবরণে ক্ষান্ত রহিলাম। অধৈতবাদী পঞ্চদশীকারও 
অকুগচিত্তে নাম-মাহাত্য স্বীকার করিয়াছেন ;_-তিনি বলিয়াছেন, 

-_-পজ্বরেণাণ্তঃ সন্নিপাতং ভ্রান্ত্যা নারায়ণং ব্দন্। মৃতঃ 

স্ব্গমবাপ্মোতি সদংবাদী ভ্রমো। মতঃ ॥৮ অর্থাৎ মনুষ্য সান্নিপাতিক 

জ্বরে আক্রান্ত হইয়! গ্রলাপেও নারায়ণ-নাম উচ্চ।রণ করিলে, 

,দেহান্তে স্বর্গলাভ করে) কারণ তাহার এ প্রলাপ সংবাধী 
প্রলাপ। ফলতঃ আসন্ন মৃত্যুর সময়ে প্রলাপে নারায়গ 
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নাম উচ্চারণ করাও পূর্ববসঞ্চিত ভূরি ভূরি স্ৃকৃতির ফল। যে 
সকল মন্দাধিকারী ভক্ত প্রাকৃত শু্জার রদ মনে করিয়! 

তগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা শ্রবণ করিবেন, তাহাদেরও সংবাদী 

জম; অতএব তীাহারাও সময়াস্তরে পরমানন্দ স্বরূপ আন্বাদনে 

চরিতার্থ হইতে পারিবেন। 

শুকদেব বলিলেন, “ষাঃ শ্রুত্বা তৎপরো! ভবেৎ? অর্থাৎ 

যে সকল লীল! শ্রবণ করিয়া তশপর হইবে। ইহাতেই বুঝিতে 
পারা যায় যে, নিজে নিজে ভগবল্লীলাঙ্কিত গ্রন্থ পাঠ করিলে, 

প্রকৃত রসের আম্বাদন পাইবে না; সদ্গুরুর মুখে শ্রবণ করিলে 

্থগুঢ় পরম রসের অলৌকিক আস্বাদন পাইবে । কারণ, গুরু 
মুখে তত্বকথা শ্রবণ করাই যে প্রথমাধিকারীর প্রথম সাধন, ইহা 
্রতিসম্মত। কেবল রাপলীল| নয়; ভগবানের সমস্ত লীলাই 

কাষ্ঠপুটান্তর্গত হীরকথখণ্ডের ম্যায় ছলনাবৃত। সব্গুর ভিন্ন 
এ ছলনাবরণ উম্মোচন কর! কাহারে! লাধ্য নহে। 

আমরা বালক কালে বয়োবৃদ্ধ'দগের মুখে শুনিয়ছিলাম এবং 

এখনও অনেকের মুখে শুনিতে পাই যে, পরমেশ্বর জল, বায়ূ, 

অগ্নি ও সময়োচিত নানাবিধ ভক্ষ্য ভোজ্যের সৃষ্টি করিয়া, 
আমাদিগকে পরম অনুগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু শুকর্দেব 

বলিলেন,--তিনি নরাকারে এঁ সকল লীলা করিয়াই জীবকে 

অগ্ুগ্রহ করিয়াছেন। যে যাহ! ভালবাসে সে তাহাই পাইলে 
দাতাকে দয়ালু বলিয়া মনে করে। যে ব্যক্তি ছুই ছিলিম গাঁজা 
দান করে, গীজাখোরের কাছে সেই দয়ালু; পরমেশ্বর ভক্ষ] 
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ভোজ্যাদি জীবিকা নির্বাহের উপযুক্ত দ্রব্য সামগ্রী অর্পণ করেন 
বলিয়া, সংদারখোরদিগের কাছে তিনি দয়ালু। কিন্ত ভক্তের 
কাছে তিনি সে জন্ত দয়ালু নেন; তিনি স্থয়ং সচ্চিদানন্ন 
স্বরূপ হইয়াও ধরাধামে নরাকাঁর অঙ্গীকাঁর পুর্নিক নরোচিত 
লীলা করিয়া! কৌশলে নিজ স্বরূপ প্রদর্শন করেন বলিয়াই 
নিবৃত্তিলিগ্গ, তক্তগণ তাহাকে দয়ালু বলিয়। থাকেন। 
আমরাও তাহাই বলি। 

পরমেশ্বর যে, আমাদের জীবনোপযোগী ভক্ষ্য ভোজ্ের 

সৃষ্টি করিয়াছেন ইহ তীহার দধ! নহে; ইহা তীহার নিজেরই 
প্রয়োজন । তিনি যে সন্তান জন্মিবার পূর্বের মাতৃ স্তনে দুগ্ধ প্রেরণ 

করেন ইহাঁও তাহার দয়া নহে, ইহাও তাহার নিজেরই 

প্রয়োজন। পৃথিবীন্থ রাজা যখন দেশান্তরে সৈন্য প্রেরণ করেন 
তখন আশ্রে সৈম্চদিগের বাসোপষোগী পটবাস, আহারোপষোগী 

ভক্ষ্য ভোজা, আরোগ্যোপযোগী ওঁষধ প্রোরণ করিয়া থাকেন ১. 

ইহা! তরীহার নিজেরই প্রয়োজন, সৈন্যদিগের প্রতি দয়৷ নহে। 
কারণ অনাহারে সৈন্য মরিয়। গেলে তীহারই ক্ষতি অধিক। 
রাজা কারারুদ্ধ ব্যক্তিদ্িগকেও গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া থ!কেন, সে কি 

তাহার দয়! 1 কেবল মাত্র গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া এ সকল বন্দি- 

বার কঠোর শ্রম-সাধ্য কার্য করাইয়া লয়েন; অতএব তাহার 
নিজের প্রয়োজনেই তাহাদের ভরণপোষণ করেন। একজন 

'বিলামী বাবু আমোদের নিমিত্ত পণ্ড পক্ষী রক্ষা করিয়া থাকেন 

এবং . তাহাদের জীবিক! নির্ববাহের স্ব্যবস্থাও করেন, সে” 
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কি তীহার দয়।? কখনই নয়; গে তাহার নিজেরই আমোদ- 

শ্রিক্প চিত্তের তৃণ্ি সাধন মাত্র। বেদান্ত সুত্র বলিয়াছে, 
“লোকবন্ত, লীলা! কৈবল্যম্” পরমেশ্বর যে, জীবের সপ্ত ও 
পালন করিয়। থাকেন, ইহ! তাহার লৌকিক ক্রীড়ার ন্যায় 
ক্রীড়। মাত্র |” অতএব আমর! শান্ত্রামুসারেও দেখিতে পাই; 

তিনি আপন ক্রীড়ার জন্য জীবগণের রক্ষা বিধান করিয়! থাকেন, 

দয়! করিয়া নহে। 

পার্থিব রাজ! যখন মাসিক বৃত্তি দানের অঙগীকারে এক 

প্রাচীন সৈম্কে কার্য্যবন্ধন হইতে নিষ্কৃতি দেন তখনই তীহ।র 

দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়; এবং যখন একজন চিরকুদ্ধ বন্দীকে 

কারামুক্ত করেন তখনই তীহার দয়ার পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 

বিলাসী বাবু যখন পিগ্তর-বন্ধ পশু বা পক্ষীকে পিঞ্রর মুক্ত 
করিয়! যথেচ্ছা-বিহারের জন্য পরিত্যাগ করেন তখনই তীহার 

'দয়। বুঝিতে পার! যায় । ভগবানও মাঁনবগণকে সংসার কার! হইতে 

উদ্ধার করিবার জন্য আত্মবোধক বেদ পুরাণাদি প্রেরণ করিয়। 

দয়ার পরিচয় দিয়াছেন, আবার দুরূহ বেদার্থ বুঝাইবার জন্য 

সময়ে সময়ে সদগুরু রূপে অবতীর্ণ হইয়া ততোধিক দয় 
প্রকাশ করিয়াছেন; আবার সর্ব্বোপরি, প্রকৃতির অতীত 

অনন্ত অতীন্দ্রিয় সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হইয়াও মানবাকারে পরিচ্ছিন্ 

বিগ্রহে মত্লোকে আবিভূত হইয়া! মানবোচিত লীলায় আত্ম 
স্বরূপের ইঙ্গিত করিয়! কাল-কলুধিত মানবগণের প্রতি অনু- 
.খ্রছের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। সেই জন্যই সারার্শা শুকদেব 
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ভক্ষ্য ভোজ্যাদি দানের উল্লেখ না করিয়! বলিলেন, “অনুগ্রহায় 
ভক্তানাং মামুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ 
শ্রুত্ব। তপরে। ভবে ॥৮ জন্যে যাহাই বলুন, আমরা শুকদেবের 

সিদ্ধান্তামুসারে বলিব,__-অসঙ্কোচে বলিব, যদি ভগবানের অপীম 

দয়ার পরিচয় কোথাও পাইয়া থাকি তবে শ্রীকৃষ্ণের লীলায় 
এবং সর্বেবাপরি শ্রীকৃষ্ণের রাস লীলায়। 

শ্রুতি বলিয়াছেন তাহাকে না জানিলে মুক্তির উপায় নাই 

অথচ আবার বলিলেন তিনি মস্ত-ইন্ড্রিয়ের ও মনের অগোচর ; 

তবে জীব কিরূপে তাহাকে জানিবে এবং কিরূপেই বা মুক্তি 

পাইবে; তাই পরম দয়াময় অতীন্ড্রিয় হইয়াও ইন্দ্রিয় গোচর 

হইলেন, অপ্রাকৃত হইয়াও প্রপঞ্চে প্রকাশ পাইলেন, অপরিচ্ছিন্ন 

হইয়াও পরিমিত মুক্তি ধারণ করিলেন এবং স্থানন্দ পূর্ণ হইয়াও 

গোগীদ্দিগের সহিত বিহার করিয়া অনন্ত অসীম অপ্রাকৃত 

আনন্দময়ী নিত্যলীলার দ্দিক প্রদর্শন করিলেন। ইহাই তাহার 

অনুগ্রহ । তিনি নিগুণ, তিনি অনন্ত, তিনি ভূমা, তাহ! শান্ত 

পাঠ করিয়াছি কিন্তু যখন নিগুণ, অনন্ত ও ভূমা ভাবিতে যাই; 

আর থাই পাই না, ইপাইয়। পড়ি। অতএব আমরা কৃতা- 

গ্ললিপুটে তাহার নিকট প্রার্থনা করি; দয়াময়! আমরা 

তোমার ভূম! স্বরূপ বুবিতে পারি না, ভূম। হইতেও চাছি না, 

. তুমি যি সত্যসত্যই দয়াময় হও, তবে আমাদের ক্ুত্র হৃদয়ের 

যা কষুত্র হইয়া দেখা দাও, নতুবা! আমাদের উপায় নাই। 

না শুনিলে আমাদের ভয় হয়, অতএব ধীহারা সাহসী 
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তাহাদের কাছে তুমি 'ভূমা” হইয়! থাক। আমরা তোমার ভূমায় 
মিশিতে চাহি না; আমরা আমাদের হৃদয় পরিমিত তোমার আনন্দ 

ঘন মুগ্তি হৃদয়ে ধরিয়! আলিজন করিতে চাই ; নতুবা! আমাদের 

তৃপ্তি হয় না। দয়াময় দীন হীনের এইরূপ কাতরতা! দেখিয়। যখন 

তাহাদের অভিলধিত আনন্দ বিগ্রহে অবতীর্ণ হন তখনই তাহার 

দয় প্রকাশিত হয়, তখনই তাহার অনুগ্রহ ফুটিয়া উঠে ॥ 
আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, যাহার! স্থমন্দ-মলয়ানিল, স্তরশীতল 

পানীয় সলিল, সময়োচিত মিষ্ট ফলমুলাদি এবং অন্যান্ত 
নানাবিধ জীবনোপযোগী ভেগ্য বস্তকেই ঈশ্বরের দয়! বলিয়া 

থাকেন, তাহারাই আবার সময়ে সময়ে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি 

প্রার্থনা করেন। এই সকল স্তখসেব্য সাংসারিক পদার্থ যদি 

তাহার দয়াই হইল, তবে এমন স্তুখকরী দয়া পরিত্যাগ করিয়া 

মুক্তির কামনা কেন? তাহাদের এরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ ছুই 

প্রকার কথায় হাস্ঠ সম্বরণ করা যায় না। তবে আমরা অবশ্য 

স্বীকার করি যে, অতন্বদর্শী কোমলমতি বালকদিগকে আপাততঃ 
এরূপেই ঈশ্বরোন্মুখ করিতে হয়। তাহার! ঈশ্বর কাহাকে বলে 

তাহ! জানে না এবং ঈশ্বরভক্তির কারণ কি তাহাও জানে ন! 

স্থতরাং আম কীঠালের দয়া দেখাইয়া তাহাদিগকে ঈশ্বরভক্তি 

শিখাইতে হয়। কিন্তু সাজ স্থধী কখনই বলিবেন ন৷ যে, ভক্্য 

ভোজ্য দানই ঈশ্বরের দয়া। অজ্ঞ লোকে এ সকল বস্তুকেই 
ঈশ্বরের দয়! মনে করিয়া মুগ্ধ হয়, প্রকৃত দয়া বুঝিতে পারে না, 

তাই সারদর্শী শুকদেব ভগবানের প্রকৃত দয়! দেখা ইয়। দিলেন। ৩৬ 
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নাসুয়ন্ খলু কষ্ণায় মোহিতাস্তব্ত মায়য়] | 
মন্যমানাঃ ব্বপার্স্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ ॥৩৭ 

অনন্য়ঃ।--ব্রজৌকসঃ (ব্রবাসিনঃ গোগীপতয়ঃ) খলু (নিশ্চিতং) 

তস্য (শ্রীকুষ্ণস্য ) মায়য়া ( অচিত্তাশক্ত্যা) মোহিতাঃ (সন্তঃ) স্থান্ 
দ্বান্ দারান্ (পদবী) স্বপার্স্থান্ (ন্বস্বপার্থস্িতান্) মন্/মান্তঃ 

(নিশ্চিনবস্তঃ ) কৃষ্ণা ন অহয়ন্ ( দোষারোপেপ ন দদৃণ্ডঃ) ॥৩৭ 

ভীক্ষা ।-_ নম্বন্তেপি ভিন্নাচারাঃ স্বচেষ্টিতমেবেতি বস্তি তত্রাহ 
নানুয়ন্নিতি । এবন্ৃতৈশ্র্যযাভাবে তথ! কুর্বস্তঃ পাঁপ। জ্ঞেয়া ইতি ভাবঃ ॥৩৭ 

অন্নুবাঁদ ।-_ব্রজ বাঁসিগণ অর্থাৎ এ সকল গোপীদিগের 
পতিগণ শ্রীকৃষের মায়ায় মোহিত হইয়া আপন আপন পত্বীকে 
আপন আপন পার্থেই শয়ান দেখিয়াছিলেন, স্বতরাং তীহার 
উপর দোষারোপ করেন নাই ॥৩৭ 

ভাতুপষ্র্য ।--শান্ত্র মনিতে হইলে ইহাও অবশ্ব মানিতে 
হইবে । যদি মানিতেই হয় তবে সৰ চুঁকিয়া গেল। ভগবানের 
অচিন্ত্য শক্তি প্রকাশ হইয়া পড়িল। তর্ক করিলে তর্কের শেষ 
হয় না, কিন্তু বুঝিবার চেষ্টা করিলে আর শ্রীকৃষ্ণে দোষারোপ 
করিবার পন্থ। নাই। যে সকল গোপীকে লইয়া তিনি রাসলীল। 
করিলেন, তাহাদের পতিগণ শ্রীকৃষে দৌষারোপ করিবার ছিদ্র 
পাইলেন না; দোষারোপ করিলেনও না। বাহিরের লোকের 

বড় মাথা ব্যথ! ইহাই আশ্চর্য্য । 
সকল চুকিয়! গেল বটে, কিন্তু এক কথা এখনও ঢুকে নাই। 

যদি গৌপগণ নিজ নিজ পতীকে আপন আপন পার্থেই দেখিলেন, 



৩৯৮ জীরধ-যামলীর । 

তবে রাসে যাইবার সময় তত ধরাধরি হইল কেন ? ইহার কায়ণ, 

গোপীদিগ্গের অপ্রতিবা্য্য কৃষ্ণানুরাগপ্রদর্শন করিবার নিমিত্বই 
গোপগণ কর্তৃক পত্বীদিগের নিবারণ এবং গোপী কর্তৃক নিবারণ- 
লঙঘন। গোঁপগণ মায়! গোপীদিগকেই নিবারণ করিয়াছিলেন 

আবার পরিশেষে তাহাদিগকে স্বগৃহে অবস্থিত দেখিয়া পরিতুফ্ট 
হইলেন। তখন গোপগণ পত্রী্দিগের রাসে যাওয়। পরিহাস মনে 

করিলেন। এখন রাসলীলার সাধারণ ভক্তগত আধ্যাত্মিক রহস্য 

উত্ঘাটিত হইল। আমরা পূর্বেব একবার বলিয়াছি গোপী ছুই 

প্রকার, মায়া গোপী ও চিদেগাগী। যাহার! মায়া গোগী তাহার! 

আপন আপন পতির শধ্যায় শয়ান ছিলেন, চিদেগাপীগণ রাস 

মগ্ডলে চিদানন্দ বিগ্রহের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন । সাংসারিক 

ব্যবহারেও আমরা দেখিতে পাই, যখন কলিকাতায় থাকিয়া 

শ্রীবন্দাবনের বা কোনও হথদৃশ্য স্বাস্থ্যকর স্থানের চিন্তায় অভি- 
নিবিষ্ট থাকি তখন অস্থি-মাংসময় মায়াদেহ কলিকাতাতেই থাকে 
এবং আত্মীয় স্বপন সকলেই আমাকে নিজ গৃহস্থিত বলিয়াই 
দেখে কিন্তু আমার আত্মা অর্থাৎ চিন্ময় “আমি” শীবৃন্দাবনে 
প্রীগোবিন্দ দর্শন করিতেছি অথব! কোনও নয়নরঞ্জন বিলাসিতা" 
ময় স্থানে বিলাস-বন্ধু-দিগের সহিত ক্রীড়! কৌতুক করিতেছি। 
স্ুচতুর তক্ত-সাধকেরও ঠিক এরূপ হইয়া! থাকে । তাঁহার অদ্টি 

ংসময় মায়া্দেহ প্রাকৃত সংসারে প্রাকৃত আত্মীয় স্বজনের 

নিকটেই থাকে কিন্তু তাহার আত্মা! অর্থাৎ অপ্রাক্ৃত চৈতন্কময় 

দেহ আপন নিত্যধামে নিত্য লম্স্বীয় স্থজনগাগের সহি সঙ্িদা- 



জীর্ণ -রাসলীল! । ৩৯৯" 

নন্দময় নিত্যবন্ধুর সহিত নিত্য ক্রীড়ায় নিরত থাকে। অনিন্তয 

শক্তি ও অপার করুণাপিন্ধু ভগবান্ শ্ীকৃঞ্চ গোপী্দিগকে ছুইভাগে 

বিভন্ত করিয়া, এক ভাগ গৃহে ও অপর ভাগ আত্মসমীপে রাখিয়া 

ভক্ত নাধকের চরম অবস্থা! দেখাইলেন। ইহার পর ভঞ্জন-সাধন- 

সম্বন্থীয় উচ্চ উপদেশ আর কি হইতে পারে। ইহাতেও যর্দি 

রালীল! অশ্লীল হয় তবে আমাদের নিতান্তই কপাল মন্দ। 

্রীধর স্বামী এই গ্লোকের ভাবার্থ লিখিলেন, « এবস্তৃতৈশব্ন্য- 

ভাবে তথা কুর্বন্তঃ পাপ! জ্ঞেয়! ইতি ভাবঃ1” অর্থাৎ যাহাদের 

এরূপ ক্ষমতা নাই, তাহার! এরূপ কার্য করিলে পাপী হইবে। 

একটু অভিনিবেশ করিলে স্বামীর কথ! ঠিক বলিয়াই বুঝিতে 

পারা যায়। ধিনি অত্যাচার করেন এবং যাহার উপর অত্যাচার 

করেন, এই উভয়ের মনের ভাব লইয়াই পাপের বিচার। ধিনি 

অত্যাচার করিলেন তাহার মনে যদি সম্পূর্ণ ধারণ! থাকে যে, 

আমি কাহারও অনিষ্ট করি নাই এবং বীহার অনিষ্$ করা হয় 

তিনি যদি মনে করেন, কেহ আমার অনিষ্ট করে নাই তবে আর 

পাপ কোথা হইতে হইবে। বাহিরের লোকে মনে করিতেছে, 

শ্্ীকৃণ অন্যের নারী লইয়৷ ক্রীড়া করিলেন, কিন্তু যাহাদের নারী 

তাহারা বলিতেছে, শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পত্তী লইয়া ক্রীড়। করেন 

নাই, আমাদের পতীগণ আমাদের কাছেই রহিয়াছে, এমন স্থলে 

পাপের আশঙ্কা! কোথায়? অতএব সারজ্জ শ্রীধর স্বামী ঠিকই 

"বলিয়াছেন, “্যাহাদের এরূপ ক্ষমতা নাই তাহার! এনধূপ আচরণ 

করিলে পাগী হইবে; অধিল:অ্রষ্ী প্রীকৃষণে পাপাশঙ্ক! নাই ॥৩ 



8৪5 শ্রীকফ-রাসনীল!। 

্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে বাস্থদেবানুমোদিতাঃ | 
অনিচ্ছন্ত্যে। যযুর্গোপ্যঃ স্বগৃহান্ ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ৩৮ 

ভগবৎপ্রিয়াঃ (ভগবতঃ শ্রীকষ্ণস্য প্রিয়াঃ) গোপ্যঃ (রাসবিলাসিন্যঃ 

ব্রজাঙ্গনা: ) বাস্দেবান্মোদিতাঃ ( বাস্ুদেবেন শ্রীকষ্খেন অনুমোদিতাঃ 

আদিই্টাঃ অতএব) অনিচ্ছন্ত্যঃ (অনভিলযস্ত্যঃ অপি) ্বগৃহীন্ 
(শ্বন্বভবনানি ) যযুঃ ( অগ্ম,ঃ)1৩৮ 

_ টীকা | ব্রহ্গরাত্রে ব্রাঙ্গে মুহূর্তে উপাবৃত্তে প্রাপ্তে॥৩৮. 

অসন্নুবাদ-ত্রাঙ্গ মুহূর্ত উপস্থিত হইলে কৃষ্তপ্রিয়। গোপীগণ 

তাহারই আদেশে অনিচ্ছাপুর্ববকা নজ নিজ গৃহে প্রশ্থান 
করিলেন ॥৩৮ 

তাৎপব্ধ্য । এ শ্লোকের বিশেষ তাগুপধ্য কিছুই নাই; 

কেবল রাদলীলার সমাপ্ডিমাত্র বর্ণিত হইয়াছে। অপ্রাকৃত 

নিত্য রাসের আরম্তও নাই সমাপ্ডিও নাই । শ্রীবুন্দাবনের প্রকট 

রাসেই আরম্ভ ও সমাপ্তি। এখানেও প্রাকৃত নট নটার ম্যায় 
উপরিভাগে যাহা দেখাইলেন, তাহারই আরম্ভ ও সমাপ্তি। 

বহিদৃ্টি মানবের দৃষ্টিতে গোপীগণ গুহে গমন করিলেন; অস্তূর্টি 
ভক্তগণ বুঝিলেন, প্রকৃত রাসলীল! অন্তহিত হইয়! ভক্তভূমির 
অন্তরে অন্তরে রহিয়া গেল। আসল প্রেমময়ী গোপী আনন্দময় 
কৃষ্ণকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারেন না । শ্লোকে বানুদেবের 

অনুমতি এবং তদমুসারে গোপীদের গৃহে, গমন কেবল রা উপরি- 
ভাগের আবরণ মাত্র ॥৩৮ 

পপি 



শ্রীক্খ-র।সলীল! ] 2৬১ 

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্টোঁঃ 

শরদ্ধান্থিতোহনু শৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ। 
ভক্তিং পরাঁং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং 

হদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ ৩৯ 
ইতি শ্রী রাসলীলাযাং পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ। 

॥ % ॥ ইতি শ্রকৃ্ণ রাসলীলা-সমাণ্ডা ॥ & ॥ 

অন্বব৪1--যঃ (নরবিশেষঃ ) অ্রদ্ধান্বিতঃ (শ্রদ্ধা অদ্বিতঃ যুক্তঃ 

সন্) ব্রঞ্জবধৃভিঃ (ব্রজাঙ্গনাভিঃ সহ) বিষ্ণোঃ (শ্রীকষ্ঙদ্য ভগবতঃ) 
ইদং বিক্রীড়িতং ( রাসলীলারূপং ) শৃুষ্নাৎ ( কর্ণপথং নয়েৎ ) অথ বর্ণেৎ 

( অথব! শ্বয়ং কীর্ভয়েৎ) অ'চরেণ ( অত্যল্লকালেন ) ধারঃ ( জিতেক্িয়ঃ 

সন্) ভর্গবতি (কৃষ্ণাখ্য-পরবহ্ষণি ) পর?ং ( গ্রেমলক্ষণাং ) ভক্তিং 
( অন্ুরাগং ) প্রতিলভ্য ( সংগ্রাপ্য ) আশু (তৎক্ষণাৎ) কামং (তন্নামানং) 

হৃদ্রোগং ( মনঃ পীড়াং অপহিনোতি ( দোযবুদ্ধযা পরিত্যজতি ) ॥৩৯ 

ইতি শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা্য়ে পঞ্চমোহধ্যাঁয়ঃ। 

টীকা ।--ভগবতঃ কামবিজয়রূপরা সক্রীড়াশ্রবণাদেঃ কামবিজয়মেব 
ফলমাহ বিক্রীড়িতমিতি। অচিরেণ ধীরঃ ন্ হৃদ্রোগং কামং আশু 

অপহিনোতি পরিত্যঞ্তি ॥ 

সেয়ং শ্রীপরমানম্দসেবিশ্রী ধরনির্মিত। 

শ্ীভাগবতভাবার্থদীপিকা দশমাশ্রয় চ ॥৩৯ 
ইতি শ্রীকৃষ্ণ রাসলীল! টীকায়'ং পঞ্চ ম'হ্ধ্যায়ঃ। 

আশে নস শে পুস্প- সপ 
সহিত ভগবান্ বিষ্ণুর এই রাসলীল! শ্রাবণ করেন অব স্বয়ং 

ন্ঙ 



৪৬২ ভ্ীকঞ্-রাসলীলা । 

কীর্তন করেন, তিনি অবিলম্বেই ইন্দ্িয়-দমনপূর্ববক ভ্গাবানের . 

প্রতি পরাভক্তি লাভ করিয় সত্বরেই কামন্সামক উতকট মনো- 

ব্যাধি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন 1৩৯ 

ইতি শ্রীকৃষ্ণ রাঁদলীলামুবাদে পঞ্চম অধ্যায়। 

ভাঙুপর্ধ্য।-এই শ্লোকে শুকদেব রাসলীলা শ্রবণ ও 

কীর্তনের ফল নির্দেশ করিতেছেন। তিনি বলিলেন,--ষে ধীর 

ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত তগবান্ বিষু্র রাসলীলা শ্রবণ বা কীর্তন 

করেন, তিনি অচিরে ভগবানের প্রতি পরাভক্তি লাভ করিয়! কাম- 

নামক উতকট হৃদরোগ হইতে পরিত্রাণ পাঁন। মু্নিবর শ্রোত। 

ও বক্তার বিশেষণ দিলেন “ধীর” এবং শ্রবণ ও কীর্তুনের 

বিশেষণ দিলেন "শ্রদ্ধার সহিত” | শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলার উপরি- 

ভাগে প্রাকৃত শৃ্গার-রসের আবরণ রহিয়াছে । অতএব চঞ্চল- 

চিত্তে শ্রবণ ব| কীর্তন করিতে গেলে, প্রথমেই জাবরণের উপর 

দৃষ্টি পড়িলে, অশ্লীলবোধে আর শুনিতে ব! পড়িতে ইচ্ছা হইবে 

না। এই জন্যই বর্তমান কালে রাঁদলীলার উপর অনেকের 

জশ্রন্ধ। দেখিতে পাঁওয়। যায়। প্রথমে দেখিতে হইবে, রাসলীলার 

প্রণেতা কে? বন্ত। কে? শ্রোতা কে ? এবং প্রণেতা, বক্ত| ও 

শ্রোতার অভিপ্রায় কি? তাহ! হইলেই আমর। দেখিতে পাইব, 

যিনি বেদের বিভাগকত্তা, মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণের 

রচয়িত| এবং বেদান্ত-সুত্রের প্রণেত। সেই পুরাণ মহর্ধি কৃফ- 

ঘ্বৈপায়ন বেদব্যাস ঝাদলীলার রচয়িত1) আজম্ম-বিরাগী, ব্রজ্মানন্দ- 
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নিমগ্ন, ভজ্জষোগী বেদব্যাস-নন্দন শুকদেব ইহার বক্তা এবং 

বিগ্রাভিশপ্ত অতএব" নিতান্ত অনুতণ্ত, স্থৃতরাং মুক্তিকামনায় 
প্রায়োপবিষ্ট মহারাজ পরীক্ষিত ইহছ।র শ্রোত।। এই সকল বিষয় 
চিন্তা করিলে, শ্রদ্ধ! আপন! আপনিই আসিবে; তখন মনে হইবে, 
লোঁক-নিস্তারের জগ্য অবতীর্ণ নারায়ণাবতার কখনই লোঁক- 
বিগত অশ্লীল বিষয় লিখিবেন না এবং সর্ববলোক হিতৈষী 
শুকদেবও মুক্তি কামনায় রোরুঘ্ভমান শরণাগত পরীক্ষিৎকে 

প্রতারণা করিয়! বিলাসি-মানবোচিত শুঙ্গাররদের কথা 
শুনাইবেন না। অতএব ভগবানের রাসলীলায় আপাত-প্রতীয়মান 

শৃঙ্গার রসের অভ্যন্তরে পরমহিতকর অমানুষিক ত্ব-বিষয় 
আছেই আছে । তুষাঁবরণ দেখিয়া ধান্য পরিত্যাগ করিলে, আত্ম- 
বঞ্চিত হইতে হয়। যাহাঁদের প্রকৃতি চঞ্চল, তাহারা রাস- 

দীলাঁর উপরিভাগম্থ অশ্লীলতার আবরণ দেখিয়াই চটিয়! যায়; 

ধর্য্য রাখিতে পারে না। ধাঁহার! ম্বভাবতঃ ধীর এবং খধিবাক্যে 

্দ্ধাবান্, তাহারা ধৈরধ্য অবলম্বন-পূর্ববক পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, 

সীর্তন ও মনন করিতে করিতে রাস-লীলার অন্তমিহিত অমূল্য 

তব লাভ করিয়। কৃতার্থ হইয়া থাকেন। শ্রদ্ধা! উৎপাদন 

চরিবার নিমিত্তই ভাগবতের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে 

'মহামুনি-কৃতে” বলিয়া গ্রন্থের বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। 

গতএব ধৈর্য অবলম্বন-পূর্ববক শ্রদ্ধার সহিত রাসলীলা শ্রবণ 
করিলে, সংসার-মোচন হইবেই, ইহা শুকদেবের অভিপ্রায়। 

প্রথম হইতে রাঁসলীল! যে ভাবে আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে 
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শুকদেব-কধিত ফল-কীর্তন অতীব সংগত। যেমন উত্তাপময় 

তপনের বহিঃস্থিত তাঁপনী শক্তি পৃথিবীস্থ সমস্ত পদার্থকেই উত্তপ্ত 

করে, এ পকল পদার্থগত উত্তাপের বৃদ্ধি হয়, হাঁস হয়, ধ্বংসও, 

হয়; কিন্তু সূর্যের স্বরূপস্থ তাপের বৃদ্ধি নাই, হাঁ নাই, ধ্বংসও 
নাই; সেইরূপ ভগবানের স্ৃষ্টি-্থিতি-প্রলয়-কারিণী বহিরজগ। 
শক্তি বাহ জগতের কার্ধ্য করিয়৷ থাকেন। এ শক্তিতে কার্য্যান্তর 

আছে, রূপান্তর আছে, ভাবানস্তর আছে এবং বৃদ্ধি আছে, হাস 

আছে, ধ্বংসও আছে; স্ৃতরাং সেখানে অতর্পণীয় কন্দর্পের 

চাপল্যও আছে। কিন্তু আনন্দময় ভগবানের হলাদিনী-নামী 

স্বগত স্বরূপ-শক্তি অনাদি কাল হইতে একরূপে ও এক ভাবে 

তাহার সহিত আলিঙজিতই আছে; বাহা স্থ্ি, স্থিতি, প্রলয়ের 

সঙ্গে তাহার কোনও সংশ্রব নাই। উহাতে ভগনদানন্দ 

আস্বাদন ভিন্ন কার্ধ্যান্তর নাই,--অ প্রাকৃত প্রেমের প্রতিষ্ঠা ভিন্ন 
গুণাভিব্যঞ্জক রূপান্তর নাই এবং অপ্রতিহত প্রফুল্পত! ভিন্ন 
ভাবাস্তর নাই; স্থৃতরাং ছুদর্প কন্দর্পের দৌরাত্্যও ..নাই। 

পরানন্দ-পরিতৃগু। ভগবৎ-ম্বরূপ-শক্তির নিকট কন্দর্প বিল্মিত, 
মোহিত ও স্তস্তিত। সেখানে কাম আপনার আগন্তক চার্চল 

পরিত্যাগ করিয়া, স্বরূপ-রূপে অর্থাৎ প্রেমরূপেই পরিণত হয়! 

সেখানে কাম সলজ্জভাবে, কল্পিত নাম ও কল্লিত রূপ পরিত্যা? 

পূর্বক প্রেম হুইয়! হলাদিনী শক্তির সহিত ভগবদানদ্দেই নিরত। 

জপরকে উৎপীড়ন কারবার তাহার ইচ্ছা! নাই)--শক্তি নাই, 

--অবনরও নাই। 
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আমর! পূর্বের্ব বলিয়াছি, কাম নামে কোনও মূল মনোভাষ 
নাই। যেমন অমিশ্রিত সগ) চিত ও আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ধই 

ত্রিগুণ-সংযোগে ব্রক্ষাগুরূপে পরিণত হন, সেইরূপ এ 
সচ্চিদানন্দ-নিষ্ঠ নিত্য নির্মল প্রেমও গুণময় পদার্থনিষ্ঠ হইলেই 

চঞ্চল-ন্বভাঁব কাম হইয়া দীড়ায়। যে যাহা চাহে, সে তাহা 

ন! পাইলেই অস্থির হইয়া থাকে, ইহা সকলেই বুঝেন। কামও 
সেই আ'নন্দম্বরূপ ভগবান্কেই চাহে; পায় ন। বলিয়াই চঞ্চল 

হইয়া উঠে। কাম যে দিন্ পূর্ণানন্দ স্বরূপ ভগবান্কে পাইবে, 
সেই দিনই তাহাতে নিমগ্ন হুইয়া যাইবে । জীবদেহ-ব্যতিরেকে 

কামের ত পৃথক্ অস্তিত্ব নাই ; অতএব কামাসক্ত মানবই কাম। 
সেই মুক্তিমাঁন, কামস্বরূপ জীব যে দিন নিজাভিলফিত পরমানন্দ 
পাইবে, সেই দিন ক্ষুদ্র পর্ব আনন্দে অবভ্ঞ্ঞ। করিয়া তাহাতেই 
নিষ্নগ্ন হইবে; ন্ুতরাং চিরশান্তি লাভ করিবে; আর তাহার 

প্াণ্তবা কিছুই থাকিবে না। সেই পরমানন্দের মৃত্তিই শ্রীকৃষ্ণ ; 
অতএব শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের মিলন বা আলিঙ্গনই চিরশাস্তি 
বা পরমানন্দ আম্বার্দনের হেতু; এবং তাহারই নাম শ্রীকৃষ্ণ- 
রাসলীলা। অতএব গশুকদেৰ যথার্থ ই বলিয়াছেন। ধীর ব্যক্তি 

শ্রদ্ধার সহিত বিষুর রাঁসলীলা শ্রবণ ঝ! কীর্তন করিয়া ভগবানে 
পরা ভক্তি লাভ করিয়। অচিরে কামরোগ হইতে পরিত্রাণ পায় 

অর্থাৎ ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। 

মুক্তি সম্বন্ধে নানা মুনির নান! দিদ্ধান্ত আছে। কেহ বলেন, 
অনন্ত ব্রহ্মসত্তায় মিলিত হওয়াই মুক্তি; কেহ বলেন, 



৬৬ শ্ীকৃফ-রাসলীল!। 

ুক্তাবস্থায় সকল জীবই চৈতত্ত স্বরূপে পৃধক্ পৃথক্ থাকে, কিন্তু 

সে অবস্থায় আনন্দের আস্বাদন নাই, তাহাতে কেবল আধ্যাত্মিক, 

আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি মাত্র ; 

হু বলেন, চিতশরীরে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নাভি্প ভাঁবে থাকিয়া 

অনন্ত কাল অবিচ্ছিন্ন অপ্রাকৃত ত্রক্মানন্দ আস্বাদন করাই মুক্তি। 

আমর! শেষোক্ত মতেরই পক্ষপাঁতী। আমাদের মনে হয়, জীব 

স্বভাবতই যাহা চাহে, তাহা পাইলেই মুস্ত। আমি চিরকাল 

বাঁচিয়। থাকি, আমার সকল দুঃখ দূর হউক এবং আমি সুখী হই; 

জীব মাত্রেরই এই তিনটি অভিলাষ সম্পুর্ণ স্বাভাবিক ; অতএব 

উহাই মুক্তির অবস্থা। বদি মুক্তির প্রকার তেদ থাকে, তবে এ 

তৃতীয় প্রকারের মুক্তিকেই আমরা শ্রেষ্ঠ বলি। শ্রত্যুক্ত রস- 

স্বরূপ পরব্রন্মের প্রেম-প্রধান পরা প্রকৃতির সহিত নিত্য 

, মিলন, নিত্যালিঙ্গন, নিত্যানন্দাম্বাদনই প্রকৃত রাস, এ কথা 

আমরা রাসপ্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি সচ্চিদানন্দঘন 

ভগবানের সহিত আলিঙ্গিত হইলে, জীবের কিরূপ আনন্দ হয়। 

তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার নহে। প্রাকৃত শব্দাদি বিষয় 

ভোগ করিয়া! একজনের যেরূপ আনন্দ হয় তাহা অপরকে 

অবিকল বুঝাইবার ভাষ! নাই ; অথচ তাহা ব্রক্মানন্দের আভান 

মাত্র । যদি ব্রক্মানন্দের আভাসও বুঝাইবার উপায় না থাকে, তবে 

সাক্ষাৎ ব্রহ্মানন্দ বুঝ/ইবার যে ভাষ। নাই, এ কথা বলাই বাঁছল্য। 

তাই অরুন্ধতী-প্রদর্শনের স্থায় প্রাকৃত শৃঙ্গারানন্দের নির্দেশে 

ভগবদাঁনন্দের দিক প্রদর্শন কর! হইয়াছে) কারণ প্রার্কৃত সকল 



শ্রীকষ-য়াসলীলা। ৪৪৭ 

প্রকার আনন্দ অপেক্ষা স্ত্রীপুরুষের রমণানন্দই প্রধান। সেই 
জন্যই খগবেস্থ জ্যোতি্র ক্ষণে বলিয়াছেন,--"যেমন প্রিয়তমা 
পত্বী কর্তৃক আলিঙ্গিত হইলে, মমুষ্যের অন্তর বাহির কিছুই 
স্মরণ থাকে না, সেইরূপ আত্ম! কর্তৃক আলিঙ্গিত হইলে জীব 
অন্তর বাহির সকলই ভুলিয়! যাঁয়।” গোপীগণ সেই মুক্তিমান 
আনন্দকে আলিঙ্গন করিয়া! গমস্ত সংসার ভুলিয়া! গেলেন | 
অতএব শ্রীকৃষ্ণের রাঁসলীল! জীবব্রক্ষের আলিজনের অভিনয়। 

প্রাকৃত সংসার ভুলিতে পারিলেই কাম বিদুরিত হইল, জীব 
পরম নির্ববৃতি প্রাপ্ত হইল। অতএব শুকোক্ত রাসলীলার 
ফলশ্রতি খুব সংগত, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

নির্বাণ মুক্তি লাভের উপায় জ্ঞান, পরমাত্ম সাক্ষাৎকারের 
উপায় যোগ এবং আনন্দ-বিগ্রহে আলিঙ্গিত হইবার উপায় প্রেম। 
সেই প্রেমের প্রধান লক্ষণ প্রিয়জনের অপ্রাপ্তিতে উতৎকট 
উত্ক) প্রিয্র-বিরহিণী ব্যতিচারিণী কামিনীই সেই উৎকণ্ঠার 
একমাত্র দৃষ্টান্ত স্থল। এই নিমিত্ত গোপীদিগকে ব্যভিচারিণী 
পরনারী সাজাইয়া ভগবদর্শনে ভক্তের উতকগ| প্রদর্শিত 

হইয়াছে। এরূপ উতক্া হইলেই জীব ভগবানকে পাইবে। 
ইহাই শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলার চরম শিক্ষা। ইহা! ধৈরধ্যাবলম্ন-পুর্ববক 
শ্রবণ ও কীর্তন করিয়া! পুনঃ পুনঃ এ সারতন্ব মনন করিলে, 
পরম নির্ববৃতি বা পরমানন্দ লাঁতে সংশয় নাই। 

'শুকদেব “কৃষ্ণের ক্রীড়া” না বলিয়া “বিষুতর ক্রীড়া” 

বলিলেন। “বিষু'" শর্ষের অর্থ বিশ্বব্যাগী পুরুষ। িনি 



৪৬৮, প্রীকষ্খ-রাসলীল। | 

নিখিল ব্রক্মাণ্ডের অন্তস্তলে এবং ব্রক্গাণ্ডের বাহিরে প্রতি নিয়তই ' 

আপন স্বরূপ-শক্তির লহিত ক্রীড়। করিতেছেন, তিনিই বিষু এবং 

সেই বিষুরই কৃষ্ণ হইয়! আপন-প্রাপ্তির উপায় আপনিই দেখাইয়! 
দিলেন। আনন্দ প্রধান বিষুই কৃষ্ণ । সেই আনন্দময় কৃ্ণরূপী 
বিষুঃর পরম পদ পাইতে হইলে এবং তাহার সহিত সম্মিলিত 

হইতে হইলে, সর্বববাঁসনা-বিহীন একনিষ্ঠ অকপট প্রেমের 
প্রয়োজন; সেই প্রেমের প্রধান লক্ষণ, ভগবদ্র্শনজন্ক উতকট 

উদ) দেই উতৎকণা ব্যতিচারিণী বিরহিণী কামিনীর দৃষটান্তেই 
বুবিতে হইবে। যখন জীব প্রিয়জনের অদর্শনে পরপুরুষানুরস্ত1 
রমণীর ন্যায় সমস্ত পরিত্যাগ পূর্বক হা কৃষ্ণ! কোথায় কৃষ্ণ ! 

বলিয়া রোদন করিবে, তখনই ভাবগ্রাহী ভক্তবুসল ভগবান, 

আপনিই আপন ভক্তকে আপন স্ত্পবিত্র শান্তিময় বক্ষঃস্থলে 

ধারণ করিয়া আলিঙ্গন করিবেন; ভক্ত চিরদিনের জন্য আনন্দ" 

সাগরে সম্তরণ করিবে,__কৃতার্থ হইয়া যাইবে। ইহাই সমগ্র 

শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলার তাতপর্ধ্য । 
এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা সন্বন্ধে কেহ বলেন বড় অশ্লীল, 

স্ৃতরাং পাঠের বা শ্রবণের যোগ্য নহে; কেহ বা রূপক করিয়! 

লীলা! উড়াইয়! দিতে চাছেন, আবার কেহ বা শ্রীমস্তাগবতে 
রাঁদলীলা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া আপন পুরুষত্ব প্রদর্শন করেন। কিন্তু 
ভক্তযোগী তবসার-দর্শা শুকদেব বলিলেন, “শ্রদ্ধার সহিত বিষুঃর 
এই রাসলীল! শ্রবণ বা কীর্তন করিলে ভগবানে পরাভক্তি জন্মে 

এবং কামরূপ হাত্রোগ একবারে নিৰৃত্তি পায়। আমরা সর্ববদর্শা 



শ্রীকঞ-রাসলীলা। ?৬ক 

শুকদেবের অনুসরণ করিয়া সাহস পূর্বক বলিব পত্রী 
রাঁসলীল! শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ বা পাঠ করিলে জীবের চির 
শান্তি ও স্থির নিবৃত্তি। আমরা এ পর্য্স্ত “শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা, 
যেরূপ আলোচনা করিলাম তাহাতে "শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায়, কেইল 
তক্তের চরম সাধন ও ভগবানের পরম কৃপাই দেখিতে পাইলাম । 

তগবানের বন্ত্রহরণ লীলায় রাঁসলীলার সুত্রপাত। সেই বত 
হরণে ভক্জিরূপিণী গোপীদিগের শ্রত্যুক্ত অয় জ্ঞানের পরীক্ষা । 
মত প্রণীত “শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত, নামক পুস্তকে তাহার সংক্ষিপ্ত 

বিবরণ দেওয়া হইয়াছে; জিজ্ঞা্ব সাধক ও পাঠকগণ ইচ্ছ! 

করিলে দেখিতে পাঁরেন। সে পরীক্ষায় গোপী উত্তীর্ণ হইতে 

পারেন নাই। সেই জন্য অখিলান্ত্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ অযোগ্য বোধে 
তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করেন। ইহাকি সাধন মার্গের কথা 

নয়? তাহার পরে রাঁদ পঞ্চাধ্যায়ের প্রথমাধ্যায়ে দেখিলাম» 

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মুরলীর গানে গোগপীদিগকে ন্বসমীপে আকর্ষণ 

করিয়াও তাহাদিগকে লোকভয় ও প্রাণভয় দেখাইলেন ; তাহারা 

কিন্তু কিছুতেই প্রতি নিবৃত্ত হইলেন না। ইহা কি ভগবানের 

প্রতি ভক্তের একান্তিক অনুরাগ নয়? হয়ত কেহ বলিবেন, 

কামোন্মত্ত ব্যতিচারিণী কামিনীদের পরপুরুষের প্রতিও এরূপ 

অনুরাগ হুইয়! থাকে । আচ্ছা, স্বীকার করিলাম হইয়া থাকে। 

কিন্তু একজন পুরুষের উপর শতশত কামিনীর অনুরাগ জন্মিলে, 

সকলেই এঁকমত্য অবলম্বন পূর্বক দল বাঁধিয়া অভীষ পুরুষের 

নিকটে অভিসার করে; প্রকৃত নরনারীর অনুরাগে এরূপ 



8১৫ শ্ীকফ-য়াসলীল! | 

কোথাও হইয়াছে কি? অথব! হওয়| সম্ভব কি? কখনই নয়। 

অতএব ইহা সমচিত্ত একাস্তিক তক্ত বুন্দের ভগবদাশ্রয় ভিন্ন 
আর কিছুই বল! যাইতে পারে না। তাহার পর এ প্রথমা- 
ধ্যাক্েই দেখি, গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাদলীলা আর্ত 
হইল ; পরক্ষণেই তীহাদের দেহাভিনিবেশ জন্য গর্বব হওয়ায় 
তগবান্ অস্তহিত হইলেন ইহ! কি শ্রুত্যুক্ত দ্বিভীয়াভিনিবেশে 
ব্রহ্ম বিস্মৃতি নহে ? শ্রুতি বলিয়াছেন, দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইলেই 

জীবের ভয় অর্থাৎ প্রাকৃত গৃহদেহাদিতে মনোনিবেশ করাতেই 

জীব সর্বময় সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরব্রন্মের আঘাদন ন! পাইয়। 

ক্লেশ ভোগ করে। গোপীদের তাহাই হইয়াছিল। দ্বিতীয়. 

অধ্যায়ে সকলে মিলিয়! উম্মতের ন্যায় তরুলতাদিগকে কৃষ্ণবার্ত। 

জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন তগুপরে তম্ময় হইয়৷ গেলেন। 

ইহাও আরূঢ় ভক্তের ভগবদর্শন জন্য উন্মন্তত। এবং অনুক্ষণ 

ভগবত্যানের ফল স্বরূপ সমাধি ভিন্ন আর কিছুই নহে। শত 

শত ব্যতিচারিণী কামিনী একত্র মিলিত হইয়া একজন পর; 

পুরুষের অনুসন্ধান করিতেছে $ এরূপ কে কোথায় দেখিয়াছেন.? 

তৃতীয়াধ্যায়ে দেখি সমস্ত গোপী যমুনা পুলিনে উপবেশন 
পূর্বক ঈশ্বর বাচক শব্দে সম্বোধন করিয়া কেবল কৃষ্ণের জন্য 

কীদ্দিতেছেন। কে বলিতে পারে, ইহা ব্যভিচারিণী নারীদের 

জার-বিচ্ছেদ্েরে রোদন ? চতুর্থাধ্যায়ে গোপীদের এঁকাস্তিক 
কাতরতা| দেখিয়! ভগবান সেই স্থানে আবিভূ্তি হইলেন। এ 
সময়ে উভয় পক্ষে তক্তিতত্ব সূচক যে সকল কথোপকথন হইল; 



শ্ীকষরাসলীল।। ৪১৯ 
ও 

তাহা! শুনিলেও মানুষ মামুষ হুইয়। যায়, মানুষ দেবত। হইয়া 

যায়, মানুষ ব্রক্মনয় হইয়। যায়। পঞ্চমাধ্যায়ে, যাহা জীবের 

একমাত্র লক্ষ্য, যাহা ভগবন্নি্ঠ এঁকান্তিক ভক্তের আকাঙিক্ষিত,, 
যাহা পাইলেই জীব চিরশাস্তি লাভ করিয়! স্থিরানন্দ আম্বাদন 

করে তাহাই দেখিলাম । প্রেমরূপ! গোগী সংসার সন্তপ্ত জীবকে 

চরম শিক্ষা প্রদান করিয়। পরমানন্দ বিগ্রহে সমালিজিত হইলেন, 

ইহাই শ্রীকৃষ্ণ রাঁসলীলা 

ভক্ত জ্ঞানীর ন্যায় নির্বাণ মুক্তি চাহেন না। ভক্ত কেন, 

অভিনিবেশের সহিত আত্ম সাদৃশ্যে জীবের হৃদয় আলোচন! 
করিলে বুঝিতে পারা যায়, কেহই নির্ববাণের আকাঙক্! করে ন1। 

নির্ববাণের আকাঙ্ক্ষা! কাহারও স্বাভাবিক নহে। যেমন কেহই 

মরিতে চাহে না) কিন্তু অত্যধিক শারীরিক বা মানসিক যন্ত্রণায় 

অধীর হইয়া কেহ কেহ কদাচিৎ উদ্বন্ধনাদি দারা আত্মঘাতী 

হইয়! থাকে ; সেইরপ স্বতাবতঃ কাহারো নির্ববাণাকাঙক্কা। নাই ; 

কেবল সংসা'র যন্ত্রণায় অধীর হইয়া কেহ কেহ কদাচিও নির্ব্বাণ, 

প্রার্থনা 'করে। নির্ববাণের জন্য কাহারও স্বাভাবিক ইচ্ছা! নাই; 

পক্ষান্তরে, চিরকাল জীবিত থাকিয়া চিরানন্দ আশ্বাদন করি, 

ইহাই পিপীলিকা হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেরই স্বাভাবিক ইচ্ছা। 
ইহা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ হয়। যে ব্যক্তি 

স্বভাবতই য|হ! চাহে তাহ! পাইলেই কৃতার্থ হইল। তগবানের 

আীমুখের বাক্য ;_-যে যথ। মাং প্রপন্ভন্তে তাং স্তখৈৰ 
ভজাম্যহম্চ । অতএব এঁকান্তিক প্রেমের ফলে, ভগবগ কৃপায়: 



৪১২ শ্ীকষ্-রাসলীলা । 

আকাল-স্পৃশ্য অভৌত দেছে অনন্ত স্থিরানন্দ আস্বাদন করিতে 
পাইলেই, জীব প্রাপ্তব্য পাইল, রসম্বরূপ পরমানন্দে আলিজিত 

হ ইল, কৃতার্থ হইয়া গেল। ইহাই "শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা” । 
তক্দর্শী শু কদেব শ্রীকৃষ্ণ রাঁসলীলাকে বিষুর লীল| বলিলেন, 

কিন্তু এখনকার অভিনব বৈষ্বগণ কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াও 
এবং আপনাদিগকে বৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্পাসক বলিয়। পরিচয় 
দিয়াও শ্রীকৃষ্ণকে বিষুট বলিতে চাহেন না বরং বিষুকে শ্রীকৃষ্ণ 
অপেক্ষা ছোট করিতে চাহেন। সেই জন্যই অনেকের নিকট 

শ্রীকৃষ্ণ রাসলীল। অশ্লীল হুইয়। পড়িয়াছে। শ্রত্যুক্ত “ব্রক্ম 
শব্দের অপর পর্য্যায় “বিষুঃ” ৷ সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বিষুর 
লীলা বলিয়াই রাসলীল! মুক্তিদায়িনী। বিষুর ভিন্ন অন্যের 
লীল! হইলেই অশ্লীল হইবেই। তাই মহামুনি বেদব্যাস দশম 
স্বন্ধের প্রথমেই পরীক্ষিতের মুখ দ্বারা বলাইলেন “তত্রাংশেন! 
বতীর্ণস্য বিষেঞবীর্্যাণি শংঙগ ন অর্থাু ষদ্ুবংশে অংশে 

অবতীর্ণ বিষ্ণুর লীল! আমাকে বলুন। ভগবানের জন্ম কালে 
দেবকীর মুখ দ্বারা বলাইলেন “সত্বং সাক্ষা্ বিষুরধ্যাত্বদীপ+% | 
দেবকী তগবান্কে বলিতেছেন, “সেই শ্রত্যুক্ত অধ্যাত্ব দীপ- 
স্বরূপ স্বয়ং বিষণুুই তুমি; আবার এখন শুকদেবের মুখ দ্বার! 
বলাইলেন “বিক্রীড়িত্ং ব্রঞ্জবধূভিরিদ্চ বিষ্টোঃ”। মানবগণ 
ভগবানের নরলীলা! শ্রবণ করিয়! পাছে তাহাতেই অভিনিবিষ্ট 

হইয়া কদর্ধ্য, কুৎসিত বা অশ্লীল মনে করে, সেই জন্যই মহর্ষি 

পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়! দিতেছেন,--সেই শ্র্যুত্ত বিষুরই 
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শ্রীকৃষ্জ। তাই শুকদেব বলিলেন, ব্রজবধূদ্দগের সহিত বিষুর 
ক্রীড়া। ভগবান্ বিষুই নিজমায়ায় স্ব স্বরূপ জীবকে মুগ্ধ করিয়া 
পরকীয় করেন; ইহা তাহার জগত্লীল! ; আবার যে, শ্রীকৃষ্ণ- 

_ রূপে বেদ-সার বংশীর গানে আহ্বান পূর্বক আত্মসাৎ ঞ্ষরেন, 
ইহাই শ্রীকৃষ্ণ রাসলীল|। 

আমর! মহাভারতে দেখিতে পাই, “ইতিহান পুরাণাত্যাং 

বেদার্থ মুপবৃংহয়েৎ” অথাৎ ইতিহাদ এবং পুরাণের সাহায্যে 
বেদার্থ বিশদরূপে বুঝিবে। তাহা হইলেই আমরা বুঝিলাম, 

বেদেরই বিস্তৃত ব্যখ্যা পুরাণ । এই শ্রীমস্তাগবতেই মহধি 
বেদব্যাস সৃত মুখে ভাঁগবতকে “অখিল শ্রতি সারং বলিয়াছেন। 
তবেই আমরা বুঝিলাম, পুরাণ পঞ্চম বেদ এবং সমস্ত পুরাণের 
মধ্যে রীমন্তাগংতই শ্রেষ্ঠ । সেই ভাগবতের মধ্য কৃষ্ণলীলাঙ্কিত 
দশমন্বন্ধই প্রধান, সেই দশমন্থন্বের মধ্যে ভগবানের শ্রীরন্দাবন 

লীলাই সার এবং শ্রীবুন্দীবন লীলার মধ্যে নির্ববাগ-ন্যরুরী 
নিত্যানন্দ দায়িনী "্রকৃষ্ণ রাসলীলাই সারাদপি মার। 

মহধি বেদব্যাস এই শ্রীকৃষ্ণ রাসলীল! রচনা করিয়া ধনু 

হইয়াছেন, শুকদেব কীর্তন করিয়া ধন্য হইয়াছেন, পরীক্ষিৎ 

শ্রবণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন; আর আমরাও তীহাদেরই কৃপায় 

আলোচনা করিয়। ধন্য হইলাম। | 

ইতি শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীল! তাতুপর্ষ্যে পঞ্চম অধ্যায় । 

শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলা সমাপ্ত । 
শ্রীকৃষ্ণারপপমন্ত। 



শেষ নিবেদন । 
৩৬ ০ আনত 
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আমার কৃষ্ণতক্তি নাই, আমি পণ্ডিত নহি এবং আমার ভাষ৷ 

জ্ঞানও নাই; এ কথা আমি স্বীকার করিয়াছি। কেবল 

শিষ্টাচারের অনুরোধে মৌখিক দৈম্য দেখাইবার জন্য স্বীকার 
করিয়াছি, তাহা নহে; প্রকৃতই আমি শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার 

সমাধানে সর্ববাংশেই অযোগ্য । তবে, ষে কোন কারণে অত্যল্প 

কাল কৃষ্ণ কথার আলোচনা করিলেও জীবন পবিত্র হয়, ইহ! 

আমার বিশ্বান। এই বিশ্বাকে এখনকার মতে যদ্দি কেহ 

অন্ধ বিশ্বান বলিতে চাহেন, বলুন, আমি তাহা আশীর্ববাদ বলিয়া 

মনে করিৰ। কেন না আমার বিশ্বাস, যে দিন ধাহার ভগবানে 

প্রকৃত অন্ধ বিশ্বাস হইবে সেইদ্দিন তিনি কৃতার্থ হইয়া! যাইবেন। 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণে আমার প্রকৃত অন্ধ বিশ্বাসও নাই; জন্ক 

বিশ্বাসের গন্ধ থাকিলেও থাকিতে পারে। সেই বিশ্বাস-গন্ধের 

প্ররোচনায় আমি কৃষ্ণ ভালবাসি, কৃষ্চনাম ভালবাসি এবং 
কৃষ্ণলীল। ভালবাসি । যেযাহাকে ভাল বাদে সে তাহার গুণ 

গাহিতেই চাহে; ইছা মানবের আজন্মসিদ্ধ স্বভাব। সে 
স্বভাব আপন মনেই প্রিয়জনের গুণ গাহিয়া যায়, কাহারও 
মুখের দিকে তাকায় না। আমি, _ভক্তিহীন আমি, _জ্ঞানহীন 
আমি,--শব্দসম্পত্তিহীন আমি সেই মানবোচিত শ্বভাবের বঙী- 
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ভূত হইয়া, কেবল অভীষ্ট কৃষ্ণনাম আলেচেনাঁয় কিঞ্চিৎ 
আনন্দলাভের লোভে “শ্রীকৃষ্জরাসলীল” নামক পরম রসের 

লীলা আলোচনা করিলাম । 

বিজ্ঞীপনে আমি পাঠক ও সাধকবর্গের নিকট শিফে্চিত 
ক্রটিমার্জনার জন্য প্রার্থন৷ করি নাই, তাহার ছুটি কারণ আছে; 

লোকে কথায় বলে, “সর্ববাঙ্গে ঘা ওযুধ দেবো কোথা* আমার 

সকলই ত্রুটি; কোন্টির জন্য মার্জন| প্রার্থনা করিব? দ্বিতীয় 

কারণ এই যে, মন্দমমতি আমি ভাবগ্রাহী জনার্দীনের কথাই 

আলোচন। করিয়াছি এবং পুস্তকের শেষে এ্রীকৃষ্ণর্পণমন্ত' 
বলিয়া তাহাকেই অর্পণ করিয়াছি, অতএব ভক্তিতরে *বিষণায় 

নম£* বলিলেও যিনি তুষ্ট হয়েন; তিনি আমার সহস্র 
আশুদ্ধিতেও এবং সমর অপদিদ্ধান্তেও সম্ভষ্ট হইবেন, ইহা 

আমার বিশ্বাস। তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ। ততভিন্ন, 

শান্ত্রামূসারে ভগবান ও জীব অভিন্ন সুতরাং সর্বময় ভগবান্ 

যাহার প্রতি সন্তন্ট ভগবদংশ মানব মাত্রেই তাহার প্রতি সম্ভুষ্ট 
হইবেনই, ইহাঁও আমার বিশ্বাস । বিশেষতঃ “শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা” 

কৃষ্ণতক্তের জন্যই লেখা হইয়াছে ; এবং ভক্ত মাত্রেই দয়াময়; 

স্থৃতরাঁং তাহার! আমাকে দীন বলিস1 দয়া করিবেনই। যদিও 

আমি বিজ্ঞাপনে লিখিয়া'ছ, “মানব মুখে নিন্দা বা ষশের আশা 

অতি অল্পই রাখি” তথাপি ভক্তের দয়া আমার একাস্ত 

বাঞ্ছনীয় ও অবশ্য প্রার্থনীয় কারণ, আমি জানি ভগবন্ময় 

ভক্কের দয়! হইলেই তক্তাধীন ভগবানের দয়। অবশ্থস্তাবিনী ? 
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লীলাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ষে কার্ধ্য সাধনের জন্য আমাকে 
এই মর্ত্যলোকে পাঠাইয়াছিলেন, বোধ হয় তাহা সমাপ্ত 
হুইয়৷ আসিল, কারণ আমার কার্যোৌপযোগি ষে যে উপকরণ 

দিঞ্চ/ছিলেন তাহা ক্রমে ক্রমে লইতেছেন। শরীরের সামর্থ্য ও 
মনের বল লইয়াছেন। শরীরের সঙ্গে প্রতিতা মেধা ও স্মরণ 

শক্তির হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। অতএব অনিন্ত্ন্বরূপ চিন্তা- 

মণির মনে কি আছে জানিনা, আমার বোধ হয় কাগজ কলম 

হাতে করিয়। সাধক ও পাঠক বর্গের সহিত আমার এই 

শেষ দেখা । .. 
শ্ীনীল কানু বশী 

সাং বৰেচী। 



_ ভাগবতাঁচার্যয- 

মহাপ্রভূপাদ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত দেব-গোস্বামি- 
মহাশয়ের বিরচিত গ্রস্থাবলী & 

হী রম্গুতলীলা্ৃতি, গ্রন্থকার-বিরচিত সরল সংস্কৃত ও তাহার 
বঙ্গান্থবাদ। ইহ! পাঠ করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবন লীলায় আর 
কাহারও কোনও সংশয় থাকিবে না। মহাগ্রভূপাদ দেখাইয়াছেন যে, 

প্রীকষ্রর শ্রীবৃন্দ'বন লীল। জ্ঞানীর অন্ুসন্ধেদন শ্রতুক্ত ব্রহ্মতত্বেরই ভক্তা 

্বাদ্য সুমধুর লীলাময় অভিনয়। ইঞাতে ১৪টা লীলার ব্যাখ্যা কর! 

হইয়াছে, গোলোক-লীলা,অন্তান্র-লীলা,জন্মলীলা 
অন্ন্র-সহহাল্র, চোর্ধ্য, সভক্ষণ, দামোদন্র, ভ্রসা- 
মোহন, কালিস্সদচ্মন, বজ্জহবরণ, অন্সভিক্ষা, িল্ি- 

প্রাণ, নন্দোদ্ধান্র গু ব্রীন। অতি উত্তম কাগজে মুদ্রিত, 

৪২১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ১৪।২১ নং বাহির মৃন্ীপুর রোড, গড়পার, 

কলিকাত। শ্রীযুক্ত নৃপেন্ত্রনাথ ঘোষালের নিকট, শ্রীযুক্ত গুরদাস 

চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে, বরেক্জ লাইব্রেরীতে ও সংস্কৃত ভিপজিটারীতে 

পাওয়া যায়। মূল্য ১০ দেড় টাকা। 
এই পুস্তক সকল সংবাদ পত্রেই একবাক্যে গ্রশংসিত। সংবাদ 

পত্রের মন্তব্য সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। 
হিভবাদী--“শ্রীকষ্চলীলামৃত” একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। এমন 

মধুর স়ল ও বিশুদ্ধ সংস্কৃত রচন! আধুনিক লোকে যে, করিতে পারেন 
এ.বিষ্বাদ আমাদের ছিল না। ক্লোকগুলি পাঠ করিতে করিতে খষি- 

বিরচিত বলিয়া! মনে হয়্। আমরা! গ্রন্থকারের বিচার-পদ্ধতি দেখিয়া মুগ্ধ. 

হ্ইয়াছি। কৃষ লীলায় অন্লীলভার লেশমাতরও নাই; সাধারণের মনে এই 
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ভাব বন্ধমূল করিবার চেষ্টা রিপা ভাগবতাচার্ধ/ মহাশয় দেশের পরম 

উপকার করিক্সাছেন। | 

ক্রন্সা্রিহ্যা-_গোম্বামী মহাশর সমুদয় জীবন ধরিয়া যাহা প্রচার 
করিয়্রন, তাহারই কিযদংশ এই গ্রন্থে লীলা বর্ণনা! করিয়। জগৎকে 

গ্রন্থ'কারে উপহার দিয়াছেন। প্রাীন লীল'বাদের দ্বার্শনিক তত্ব ধাহার! 

শৃঙ্থলাবন্ধতাবে আলোচন!, করিতে চাহেন, এই গ্রন্থের দ্বারা তাহারা 

বিশেষ সাহ্থাষ্য পাইবেন ; আর যাহার! ভক্ত, তীহার। এই গ্রন্থ আস্বাদন 
করিয়। পরমানন্দ লাভ করিবেন। আমর! এই গ্রন্থখানি ভক্তির সহিত 

সকলকে আঁলোচন। করিতে অনুরোধ করি। 
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স্যাল্স এগুক্রদীসন হন্দ্যোপাধ্যাস্্র মহাশয় লিখিয়াছেন, 

জাপনার সংস্কৃত রচন! সম্বন্ধে মতামৃত প্রকাশ করা৷ আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। 

তথাপি তাহ! পাঠ করিয়। অত্যন্ত আনন্দ হওয়ায় এইটুকু না বলিয়া 

থাকিতে পারিলাম না যে, এত বিশদ ও সুমধুর সংস্কত রচনা করিতে 

পারেন এমন বাঙ্গালী এখনও আছেন ইহা! বাঙ্গালীর অল্প গৌরবের 

বিষয় নহে। আপনার বাঙ্গাল! রচনাও তেমনই সরল 9 নুমিষ্ট এবং 

তাহা কুইবে ন| কেন? একে ত মধুর প্রীকৃষলীলা বন তাঁহাতে আহা 
বআপিনার তায জ্ঞানী ও ভক্তের লেখা । 



সত), 

এ এই খস্থ সন্ধে ভারতবর্ষ বরেন-এই পর গত 
পর খালিতে ভগবান শ্রীরুঞ্চের বৃদ্দাবন লীলা ব্যাথা! করাই নী 

 শ্রভূপাদের উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু পারম্পর্য্য রক্ষার জগ্ত ইহাতে গোলোরঃ 

নীলাও বর্ণিত হইয়াছে। এখানি প্রথম খণ্ড) ইহাতে রাসলীল! বই 

. বিবুত হইয়াছে। পুজ্যপাদ গোস্বামী মহাশয় এই গ্রন্থে প্রধানতঃ প্র 

স্বামীর টাকাই গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার পর ষে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন: 

তাহা যেমন স্থন্দব তেমনই মধুর আব!র তেমনই ভাবপূর্ণ; প্রকৃত মাধ: 

ও লীলা! রসন্ত মহাত্মা! ব্যতীত আর কাহারও লেখনী মুখে এরূপ সুমধুর : 

বাণী নিঃস্ত হইতে পারে না। প্রভৃপাদরচিত দংস্কৃত গ্লোক গুলি এমনই 

সুন্দর যে, আজ কালকার পণ্ডিতগণের লিখিত বলিয়। মনেই হক না। % 

মনে হয়, যেন কোন মহাঁকবির রচিত শ্লোক প্রাঠ করিতেছি। তাহার: 

পর ব্যাখ্যার কথা। অতি সহজ ও স্ুললিত গণ্যে ব্যাখা লি 

কোথাও পাণ্ডিত্য প্রকাশের অনুমাত্র চিহ্ন নাই; অথচ, ভাবৈশ্বং নট 

 পরিপূর্ণ। এই লীলামৃত পাঠে সকলেই পরিতৃপ্ত হইবেন। নেক? 

ভঙ্গবদগ্তণানুকীর্তন করিয়াই রুতীর্থ হইয়াছেন, তাহার শ্রম... স্ফ্া 

হয়াছে। সি 

ভক্তি মাসিক পত্রিকায় বলেন_-এ বাখ্যা ফেস? 

সুন্দর ও সরল তেমূনই মধুরতর তীবপূর্ণ। পাঠ করিলে মনে হয় বেখক 

প্রকৃতই লীলারসে ডুবিয়া রহিয়াছেন। তারপর সংস্কৃত গ্োকগুপসি 

এমন. সরল অথচ মধুর ভাবে রচিত যে পাঠ করিতে 'ৰা বুঝিতে কোন: 

ই হয না অধিকন্ধ পাঁঠ করিতে করিতে মনে হয় এ যেন প্রীচীন; 

কোনও, মহাকবির রচিত গ্গোকই পাঠ 'করিতেছি। আনীব্ন 

ভাযনীলা আনোচন। করিয়া গরু যে অমুলায রছ প্রকাশ করিয়াছে 

রর খা, মনেই সে মর সাম গ্রহণ রিয়া ধন হইব খা কব বি দ
হ 
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নূর আছর দমালোচন। হয় না, এ গ্রন্থ নিত্য অহরহ আশ্বাদনের জিনিষ । 
: প্রভু ভাগনতের অসাধারণ পণ্ডিত এবং অপূর্ব ব্যাখ্যাতা। আমরা 

,তীহার শ্রীমুখে ব্যাথা! শুনিয়াছি। তারপর আবার এই গ্রন্থ পাইয়! প্ররুত 

. পক্ষেই বিশেষরূপে আপনাকে ধন্ঠ মনে করিতেছি। 

পঞ্চরত্ব | 
পঞ্চরত্ব সর্ববলোক সমাদৃত গ্রন্থ । ইহাতে মাত, গুরু, ধর্ম, বিবেক 

৪ হরিনামের মঠিমা বণিত হুইয়াছে। প্রত্যেক বিষয় অতি সরল ও 

সুমিষ্ট সংস্কৃত শ্লোকে বণিত। অনেকে নিত্য সন্ধ্যা বনদনার সময় পাঠ 

করিয়া থাকেন । ইহাব সঙ্গে শত ঞ্লোকাত্বক শ্রীগৌবশতক সনিবদ্ধ 

আছে। গৌব শতকের সরল পদ্ঠানুবাদও দেওয়। হইয়াছে। 

মূলা ॥%০ আনা মাত্র। 

কেবল জ্ীলৌ-্পশতক - মুল্য ।০ আনা মাত্র। 

প্ীপ্রীবংশীবিকাশ। 
সরল সংস্কৃত ও তাহার পদ্যান্থুবাদ। ইহাতে পরীত্রীগৌরাঙ্গ মহাঁ- 

প্রভুর একাত্মরূপ বংনী-অবভার শ্রীপ্রীবংশীবদনানন্দ মহাপ্রভুর আবি- 
গ্াবের বিষ বিবৃত হইয়াছে । মূল্য ।* আন শান্র। 

বুক্কি পুরাণ বঙ্গানুবাদ মুল্য ১২ টাক! মাত্র] 
গ্িব্রতা । সংস্কৃত খেক ও পদ্যানুবাদ-মৃল্য।* আনা। 
পিতৃস্তোত্র-সংস্কৃত গ্লোক ও পদ্য।নুবাদ। মৃল্য।* আনা! মান্র। 

তত্ত্যেক জন সংস্কত মোক ও পল্ঠান্থবাদ। মূল্য ।* মাত্র। 

আবাল লৌলু-বাঙগালাপদ্য। মূল্য ।* আন! মাজ। 

-মহাপ্রতূপাদের সমস্ত গ্রস্থ ১৮ নং অদ্বৈতচরণ মল্লিকের লেন। 

:ামবাগান যু স্বরেজনাথ সাধুর নিকট পাওয়া য়,” 
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